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A KONSTRUKTIVIZMUS 
VERSSZERKEZETI UTÓÉLETE 

JÓZSEF ATTILA EGY VERSSZERKEZET-TÍPUSÁRÓL 

1. Az itt „versszerkezet "-nek nevezett fogalom nem világos 
kategória. Még ma sincs egyértelmű és általánosan elfogadott 
meghatározása. Ennek egyik oka nyilván az, hogy az eddigi 
kutatásokban meglehetősen elhanyagolták, mostohán ke-
zelték. 

Versszerkezeten több mindent szoktak érteni. Egy elfogad-
ható jelentés kiemelése érdekében először el kell különítenünk 
egy — látszatra hozzá közel álló, valójában tőle merőben 
különböző — műszótól és fogalomtól, a strukturalista értelem-
ben vett vagy legalábbis azzal összefüggő „versstruktúrá"-tól, 
ami — mint alább látni fogjuk — a vers valamennyi alkotó-
elemét átfogó kategória. Ezután kiemelhetjük a sokféleségből a 
minket érdeklő fogalom legelfogadhatóbbnak látszó értelmezé-
sét. Eszerint versszerkezeten a vers anyagának elrendezését, fel-
építését, megszervezését és egyáltalán megszerkesztettségét, 
továbbá a verstest tagoltságát, az alkotóelemek elhelyezkedé-
sét, belső (logikai) rendjét, arányait értjük. Egészen szembe-
ötlő, de semmiféleképpen sem egyedüli tartozéka például a 
versszakok és verssorok belső, logikai kapcsolódási rendje vagy 
a vers külső formájának sokféle alakzata, sémája. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül persze azt sem, hogy a 
versszerkezet szorosan összefügg olyan versalkotó tényezőkkel, 
eljárásókkal, sajátosságokkal, mint amilyen például a kompo-
zíció, a vers konstrukciós minősége, technikája vagy architek-
tonikája stb. S mert ezek közül mindegyik fogalmat egészen 
eltérően értelmezik, lehetséges, hogy egyikük-másikuk — ter-
mészetesen egy-egy adott értelmezés alapján — a versszerkezet 
fentebbi értelmezésével esik egybe vagy legalábbis fogalmi 
körük kisebb-nagyobb mértékben fedi egymást. Éppen ezért a 
minket érdeklő fogalmat másképp, a fentebb említett mű-
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szavakkal is meg lehetne nevezni (például így: a vers felépítése, 
konstrukciója, architektonikája). 

Az így értelmezett versszerkezet természetszerűleg része, 
egyik alkotóeleme (rétege, szintje stb.) a komplex irodalmi 
műnek, a versnek, és mint részstruktúra ágyazódik bele a vers 
struktúraegészébe. Az újabb elemzési felfogásoknak megfele-
lően a versszerkezetet is egy bizonyos „elv"-ből vezetjük le, 
amit a ma már irodalomtudományivá is vált szövegelméletek 
idevágó — de itt nem ismertetendő — eredményei alapján 
„szövegszervező elv"-nek nevezünk. Azaz az elemzés során 
abból indulunk ki, hogy a versegészet, valamint a vers vala-
mennyi alkotóelemét, köztük a versszerkezetet is ugyanaz a — 
szövegszervező elvként felfogott — sajátosság jellemzi. 

A versszerkezet leírásában még sok a bizonytalanság, még 
nincsenek egységes szempontú osztályozási lehetőségek. Egy-
mástól eltérő szempontok alapján többféle versszerkezeti 
típust is számon tartanak, mint amilyen például ( l ) a szaka-
szok vagy sorok szerinti tagoltság, illetőleg a rejtett, lappangó 
szakaszolás, (2) a haladványos, a lánc-, spirál- vagy a csiga-
vonal- és a szerpentinszerű szerkezet, a hierarchikus és hálós 
szerkezet, a hídszerkezet vagy az egészen sajátos montázs, (3) az 
ellentétes, fokozódó, halmazszerű szerkezet, (4) a szimmetrikus 
vagy nem szimmetrikus elrendezésű forma, (5) a zárt és a nyi-
tott szerkezet, a megszerkesztett vagy a szerves forma stb.1 

1 A fogalom értelmezéséről és típusainak számbavételéről 1. pl. 
Henryk Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései. Bp. 1968. 
5 1 - 7 4 . ; Török Gábor:/! lira: logika (József Attila költői nyelve). Bp. 
1968. 1 4 3 - 1 7 7 . ; Király István : Ady Endre. Bp. 1970.1. 2 0 2 - 2 0 4 . , II. 
1 0 7 - 1 0 8 . ; Széles Klára: A Kassák:vers szerkezeti vezérelve. In: Forma-
teremtő elvek a költői alkotásban. Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971. 
6 7 - 1 0 0 . ; Az el nem ért bizonyosság. Szerk. Németh G.Béla.Bp. 1972. 
főleg: 5 2 - 5 8 . , 3 5 3 - 3 5 7 . ; Péczely László: Bevezetés a műelemzésbe. Bp. 
1973. 1 8 1 - 1 9 1 . ; Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Bp. 1980. 
főleg: 9 0 - 9 5 . , 1 0 2 - 1 1 5 . , 1 6 1 - 1 8 1 . , 2 0 9 - 2 1 3 . , 2 4 1 - 2 5 0 . , 2 6 8 - 2 7 8 . ; 
Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszaká-
ban. Bp. 1981. 1 0 - 1 4 . , 5 6 - 5 8 . , 1 9 3 - 1 9 8 . , 2 2 4 - 2 2 5 . 
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2. A probléma nélkülinek éppen nem mondható versszerke-
zetnél több és nehezebb kérdést vet föl a konstruktivizmus. 
Bozótos és ingoványos területre lép az, aki a konstruktiviz-
mussal kezd foglalkozni. Köztudomású ugyanis, hogy a szak-
emberek, főleg az irodalmárok egészen eltérően értelmezik. 
Igaza van R. Bajkay Évának abban, hogy „a konstruktivizmus 
a legnehezebben egységesíthető izmus".2 

Ahogy az idevágó szakirodalomból is kiderül, még nehezebb 
a magyar irodalmi konstruktivizmus megítélése. Bori Imre 
Kassák dadaizmusában és szürrealizmusában számol a meglété-
vel,3 képverseinek rajzát konstruktivistának tekinti, és a 
Tisztaság könyve című kötetéről azt állítja, hogy „egész kom-
pozíciója már a konstruktivizmusra esküvő művész munkája".4 

De másutt nem egészen alaptalanul arra figyelmeztet, hogy a 
konstruktivizmusnak „elsősorban képzőművészeti vonatko-
zásai vannak, s csupán néhány eszme szívódott fel belőle az 
» irodalmi közgondolkodásba« ",5 

Béládi Miklós szerint is a képzőművészeti konstruktivizmus 
„irodalmi megfelelőjét aligha lelhetjük föl, bár Kassák később 
ezzel a fogalommal jelölte a költészetét".6 Béládi lényegében 
csak a képversekben való meglétét ismeri el.7 

Ennél többel számol Szabolcsi Miklós, aki szerint az 
1923-25 közötti lírában Kassáknál és József Attilánál több-
kevesebb konstruktivista vonás kimutatható. Ezek közül első-
sorban szemléletbelieket és szemantikaiakat sorol fel: „tár-
gyias, józan kíván lenni, képeit a technika világából, ageomet-

2 A konstruktivizmus. Bevezető. Válogatás a mozgalom dokumen-
tumaiból. Bp. 1979. 6. 

3Az avantgarde apostolai. Újvidék, 1971. 177. 
4 Uo. i. h. 
SA szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970. 7. 
6 Érintkezési pontok. Bp. 1974. 28. 
7Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Szerk.: Illés László. Bp. 

1 9 6 7 . 6 8 - 6 9 . 
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riából, a mérnöki szókincsből veszi".8 De — ahogy jó néhány 
vers elemzéséből kiderül — a konstruktivizmus versszerkezetbeli 
megnyilvánulásai sokkal szerényebbek, jelentéktelenebbek.9 

A fenti vélemények figyelembevételével vizsgáltam meg 
Kassák és József Attila idevonható, 1923-26 között írt versei-
nek szerkezetét (nem foglalkoztam azonban a konstruktiviz-
mus szerkezetbeli megléte szempontjából kevésbé vitatható, 
amúgy is sajátos jellegű képversekkel). Az eredmény meglehe-
tősen negatív: a szóba jöhető versszerkezetbeli konstruktivista 
vonások (pl. a racionális, takarékossági elv érvényesítése, a 
maximális szervezettség és koncentráltság, a mérnöki munkára 
jellemző felépítettség, a rendhez való igazodás, a funkcionaliz-
mus: elsődleges értékű közlő szerepe stb.) jórészt hiányoznak, 
vagy ha közülük valami mégis kimutatható, az meglehetősen 
erőtlen és csak alkalomszerű, emiatt eléggé vitatható értékű. 

Vizsgálataimnak ezeket az eredményeit számomra meg-
nyugtató módon világítják meg az eddigi szakirodalomban 
olvasható vélemények, érvelések. E szóba jöhető érvek közül a 
legfontosabb nyilván az, hogy a konstruktivista elmélet és 
gyakorlat, elv és eljárás nem mindig és nem mindenben fedi 
egymást. A kettő közötti különbség épp a versszerkezetben lát-
szik a legnagyobbnak, a legfeltűnőbbnek. Béládi szerint a 
húszas években Kassákot tulajdonképpen „mindenekfölött a 
konstruktivizmus megdönthetetlennek vélt elméleti igazságai 
vonzották",1 0 de nem vagy csak alig hasznosította eredmé-
nyeit. Szabolcsi még határozottabban állítja, hogy Kassák új 

'Érik a fény. József Attila élete és pályája 1 9 2 3 - 1 9 2 7 . Bp. 
1977. 376. 

®Uo. 1. néhány, Szabolcsitól konstruktivistának tartott vers elemzé-
sét (pl. A csoda, Keserű, Néha szigetek, Riónak hívom, Ekrazittömeg, 
KilométerekkelÏ 3 7 7 - 3 9 7 . , 559. - L. még a Nagy városokról beszélt a 
messzi vándor című versének elemzését, Bokor László: József Attila 
művészetéhez. In: József Attila útjain. Szerk. Szabolcsi Miklós és 
Erdó'dy Edit. Bp. 1980. 318. 

' °I. m. (L. a 6. jegyzet.) 28. 
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versszerkezete a konstrukciót, szerkesztést oly fontosnak tartó 
konstruktivista programokhoz „csak lazán kötődik",1 1 ponto-
sabban „a konstruktivizmus térbe állító, tárgyias konstruáló 
aspektusa nem - vagy alig - érvényesül a költői gyakorlat-
ban".1 7 S hogy tulajdonképpen mi nincs meg, mi hiányzik, azt 
Lengyel Balázs Kassák-versek alapján így fogalmazza meg: az 
itt-ott látható.„logikai fonal" és egyáltalán a kompozíció „el-
elakad, megtörik . . . mintha csak nagy ritkán születne meg az 
elemeknek egy versre való elengedhetetlen költői rendje".1 3 

Emiatt Lengyel még a „szerkezetlenség" minősítést is 
megkockáztatja.14 

S hogy mindez így van, annak egyik legfontosabb oka az, 
hogy a még erőtlen új avantgarde irányzat, a konstruktivizmus 
keveredett a korábbi izmusokkal, mindenekelőtt az expresszio-
nizmussal vagy az újabb, de kifejlettebb szürrealizmussal, ezen-
kívül Kassáknál a dadaizmussal, József Attilánál szimbolista 
örökséggel és egy bensőséges népies hangvétellel.15 És e 
stílusokban a rájuk jellemző áradó, lávázó jelleg vagy a gyorsan 
átváltó asszociációk, a jelentések indázó, hullámzó egymás-
utánisága vagy a felsorolástechnika és még sok más ehhez 
hasonló eljárás vagy sajátosság kétségkívül akadályozta egy 
zárt, szigorú versszerkezet kialakulását, olyanét, mint amilyent 
a konstruktivizmus elvei megkövetelnek. 

" I . m . (L. a 8. jegyzet.) 204. 
1 2 Uo. 377. 
1 3Közelképek. Bp. 1979. 89. 
1 4 U o . 88. 
' SL. pl. (1) Kassák „expresszionizmusában konstruktivista" (Rónay 

György: A nagy nemzedék. Bp. 1971. 302), (2) József Attilánál pl. a 
Csoda című versben „idillikus, bukolikus elemek . . . állnak szemben 
konstruktivista elemekkel" (Szabolcsi: i. m.), (3) József Attilának a 
bécsi időszakban írt verseiben gyakori az a törekvés, „amit szimbolisz-
tikus expresszionizmusnak vagy szimbolisztikus konstruktivizmusnak 
lehetne nevezni" (uo. 491) . 
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3. Érdekes történeti tény viszont az, hogy az úgy-ahogy ki-
fejlett konstruktivizmus elavulása (1926-1927) után egy más 
irányzat eszközrendszerében az előzőknél erőteljesebb és nyil-
vánvalóbb konstruktivista versszerkezeti formák fejlődtek ki. 
Ennek bemutatásában a legnagyobb nehézséget azt jelenti, 
hogy a kérdéses irányzattal a szakirodalomban nemigen foglal-
koztak. Éppen ezért egy egészen rövid kitérővel először erről 
kell szót ejtenünk. 

Stílustörténetileg - és itt most bevezetőként nagyon hang-
súlyoznunk kell, hogy (legalábbis egyelőre) csak stílustörté-
netileg — a két világháború közötti korszakban, pontosabban 
1927—28-tól számítva és 1945-ön is túlhaladva, napjainkig is 
kitartóan beszélhetünk egy tárgyias-intellektuális stílusnak 
nevezhető fejlődési irányzatról, amelynek fő képviselői között 
ott találjuk Babits Mihályt, József Attilát, Szabó Lőrincet, 
Illyés Gyulát, Radnóti Miklóst, a későbbieket és a prózaírókat 
itt most nem említem. Bonyolítja a helyzetet, hogy az iroda-
lomtörténetben ennek megfelelő irányzatot nem tartanak 
számon: vagy azért nem, mert ténylegesen nincs, vagy pedig, 
mert az eddigi kutatások elhanyagolták. Figyelemre méltó 
azonban, hogy bár az irodalomtörténetírás nem számol vele, 
mégis a stílusirányzat képviselőinek írásművészetében több-
kevesebb ide tartozó sajátosságot mint meglehetősen általános 
érvényű jellemvonást már eddig is jeleztek az irodalomtörté-
nészek.16 A kérdéses stílus lényegéről, előzményeiről, kiala-
kulásáról és fejlődéséről nemrég írtam.17 Itt most csak annyit 
mondok el róla, amennyi a kérdéses versszerkezet megértésé-
hez feltétlenül szükséges. 

1 6 S ő t idevágó - esetleg irányzatot alkot(hat)ó - tendenciaszerű 
sajátosságok is szóba kerültek, amelyek megnevezői közel állnak a „tár-
gyias-intellektuális stílus" műszóhoz: elvont tárgyiasság, tárgyias realiz-
mus, új tárgyiasság, objektív líra, intellektuális realizmus stb. 

17Gondolatok a tárgyias-intellektuális stílusról. Nyelvőr, 1980/3. 
3 0 0 - 3 1 5 . 
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Lényegét két alapvető sajátosságának a tárgyiasságnak és az 
intellektualitásnak a kapcsolata alkotja. Az író a közlést tárgyi 
tényekre bízza. Ez a tárgyiasság egyben objektivitást, tárgyila-
gosságot is jelent. Intellektualitáson pedig nem elvont, gondo-
lati témát értünk, hanem „értelmesség"-et, ami elsősorban 
abban nyilatkozik meg, hogy az író a tények közötti összefüg-
gések magyarázatára, gondolati általánosításra, törvényszerű-
ségek felfedésére törekszik, olyanszerűen, mint a maga terüle-
tén a tudós és még inkább a filozófus. A tárgyiasság és intellek-
tualitás nyelvi és stiláris megnyilvánulásai, kifejező formái első-
sorban szemantikai jellegűek. Főleg a konkrét és elvont 
szemantikai síkok egymást váltásában realizálódnak. József 
Attila nemegyszer az ismeretelméleti hármasságnak meg-
felelően váltogatja ezeket a szemantikai síkokat (pl. a Levegőt! 
című versében). Azaz a síkokból kikerekedő képiség a meg-
ismerés folyamatát, a dialektika kategóriáit tükrözi. A síkok 
mozgatásának a módozata azonban nem szemantikai, hanem a 
szerkezettel összefüggő kérdés, olyan versszerkezeté, mint 
amilyennek a forrása a konstruktivizmus lehet. 

4. Ha ugyanis — ahogy József Attila a konstruktivizmusról 
írt híres, sokat idézett 1927-es párizsi levelében írja — a vers 
„csupán tényekben állítja magát",18 akkor a tények, a tárgyi 
elemek közlő funkcióját az őket összekötő sokféle kapcsolat, 
összefüggés biztosítja. Kapcsolatukat külön szók, külön nyelvi 
elemek nem jelölik, hanem az összefüggésükből összeálló vers-
szerkezet világítja meg. így a versszerkezet elsődleges közlő 
funkcióra tett szert. 

A versszerkezetnek ez a jellege és szerepe megfelel a konst-
ruktivizmus közismert racionális elveinek, a rá olyannyira 
jellemző célszerűségnek, annak, hogy szigorú gazdaságossági, 
takarékossági elveiből következően maximális szervezettségre 
törekedett. A minket érdeklő tárgyias-intellektuális stílusban is 

1 ! József Attila válogatott levelezése. Bp. 1976. 120-122. 
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nagymértékben érvényesült az a szempont, hogy semmi fölös-
leges, öncélú elem ne terhelje a közlést. 

És ez a tendencia a versszerkezetben is jól kivehetően meg-
nyilvánult. Emiatt nem egészen alaptalanul a versszerkezetet 
elvont, mértani struktúrákhoz vagy - ugyanúgy, mint koráb-
ban a konstruktivisták — a technikai alkotásokhoz hasonlíthat-
juk. Úgy, ahogy 1927-ben József Attila vallotta: „Ha kezembe 
veszem a tollat, tudom, hogy pontosan megoldandó matema-
tikai egyenlet előtt állok s hogy ezt . . . a legpontosabban kell 
megoldani."19 Vagy ahogy Lengyel Balázs Kassák 1927 után 
írt verseinek szerkezetét jellemzi: a versek egyik tartópillére, 
„összetartó formai abroncsa . . . az elemek harmonikus, szinte 
mérnöki felépítése".20 Sőt azt is tudjuk, hogy nem egy vers 
szerkezetét a technika eljárásai szerint alakították. Több 
kutató is jelezte már, hogy József Attila sok versét a filmezés 
szabályai, eljárásai szerint szerkesztette. A Nyárban például 
premier plan és total plan, közelképek és távolképek váltják 
egymást2 1 

Elvileg talán ennél is fontosabb az, hogy az egykori konst-
ruktivista felfogásnak megfelelően a szerkezetet a felfedett 
törvény, a világ és az azt tükröző „rend" megtestesítőjének 
tekintették. A megvalósítandó külső, társadalmi és a belső, 
versbeli „rend"-et, a kettő közötti kapcsolatot, egységet mint 
egy újfajta harmóniaigényt fogták fel. Ez tehát most is fontos 
és jellegzetes formateremtő elv. Ezt bizonyítják költői vallo-
másként József Attila jól ismert versének így értelmezhető 
sorai: „Míg megvilágosul gyönyörű / képességünk, a rend . . . A 
költő . . . megszerkeszti magában, mint ti / majd kint, a harmó-
niát" (A város peremén). 

A külső tükrözöseként felfogott belső rendnek ez az újfajta 
értelmezése verstörvényként, formaelvként hatott, ami épp a 

" U o . 122. 
2 0 Lengyel: i. m. 95. 
2 1 Török: i . m . 158. 
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versszerkezetben érvényesült a legjobban. így a szerkezet jelen-
tőségében sok más versalkotó tényező fölé nőtt. Ezért véli 
József Attila, hogy a stílus az írásnak csak taktikája, a straté-
giája a szerkezet.22 Ehhez hasonló Majakovszkij versbeli vallo-
mása is: „Stílus helyett harcát a szerkezet vívja" (Brooklyni 
híd). 

5. Ennyi bevezető és tisztázási kísérlet után példaként be 
szeretném mutatni József Attila egy versszerkezeti típusát, 
pontosabban egy szövegszervezési elvet, az azt ábrázoló sémát, 
amely közvetlenül jelzi a neki megfelelő versszerkezet jellegét. 
Ennek lényege egy valamilyen hármasság, ami egy ellentétből 
és az ellentét két végpontját összekötő fokozódásból, illetőleg 
fokozatokból áll. Más szemszögből nézve úgy is mondhatjuk, 
hogy a versmenet egészére a fokozódás jellemző, és ez olyan 
nagymértékű, hogy a két végpont egymással ellentétessé válik. 
Sémája 

l — - 2 —«• 3 

Ennek a sémának többféle versszerkezetbeli realizációja 
lehet. A legtisztább és legvilágosabb példa rá a Favágó elsősor-
ban azért, mert itt a hármasság a vers három szakaszos tagoló-
dásának, a három szakasznak felel meg. Például a tartalom 
szintjén: 

1 2 3 

elégedettség — » elégedetlenség — » forradalmiság 
(bársonyon (dörmög) (döntsd) 

futnak perceim) 

Vagy a hangulati aláfestés, az érzéki benyomások szintjén: 

2 5 JAÖM. III. 323. 
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1 

kellemesség 

2 

kellemetlenség 

3 

(kellemes (a fagy kemény, 
puhaság : bársony) metsző, bántó 

hidege : a fagy 

kíméletlenség 
(ne siránkozz, 

ne szisszenj) 

baltája) 

A költő az ellentétben kicsúcsosodó fokozódáson át jut el a 
társadalmi fejlődési törvény felismeréséig s az ennek felismeré-
séből fakadó történelmi optimizmus, fölényérzet megfogalma-
zásáig anélkül, hogy a tények közötti összefüggéseket külön 
szavakkal jelölné.23 

Más a helyzet a TVyarban.24 Itt a közbülső, a 2. számú egy-
ség egy fokozatsorozat nyilván egymással ellentétes végpontok-
kal. Például a mozgás: szélcsend -> áramló ráz -* meg-
hajol -* csattan a menny. És így valóban pusztán a tárgyakkal, 
a természeti jelenségekkel való állítás révén, az ellentétekkel 
megvilágított összefüggéseken át sugárzik ki a vers egészét át-
ható elvont, gondolati összegezés, a társadalmi fejlődési tör-
vényjelzése : a forradalmi apály után érlelődik a forradalom, elér-
kezett kitörésének lehetősége. 

A Holt vidékben a látvány szűkítése fordított fokozódás-
ként realizálódik; és ennek a két ellentétes végpontja a táj és az 
ember: környék (pusztaság, mező, tó, erdő, szőlő) -> tanya (ól, 
ház) szoba parasztokkal uraság. De a vers más értelme-
zését is találtatni lehet erre.25 Eszerint a fokozódás lényege 
szerint emberiesülés, az ellentétet pedig az embernélküliség és 
az emberi alkotja: ember nélküli táj -> a táj elemeinek emberie-
sülése megszemélyesítésként -> a táj elemeinek emberi rendel-
tetése élő emberek, az emberi (tudati) felismerés. Mind a lát-
vány szűkítése, mind pedig az emberiesülés a lényeg, a törvény 

2 3 L . tőlem: Szövegnyelvészet és stilisztikai elemzés (József Attila: 
Favágó). Nyelvőr, 1982/1. 

2 4 L . tőlem : József Attila: Nyár. Nyr. 1974. 2. 1 7 7 - 1 8 3 . 
2 5Török: i . m . 1 5 3 - 1 5 4 . 
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kimondása felé való közeledéssel párhuzamos. így jut el a 
költő a korabeli parasztság nyomorúsága okának felismeréséig, 
jelzéséig („Uraságnak fagy a szőlő"), anélkül persze, hogy a 
tárgyi tények közötti ok-okozati összefüggéseket, az őket 
összekötő logikai kapcsolatokat külön nyelvi elem jelölné. 

A példák számát nyilván szaporítani lehetne. De ehelyett 
most mindazt, amit erről a versszerkezetről elmondtunk, 
József Attila idevágó vallomásaival is megvilágítjuk. A fokozó-
dásra mint az általánosnak, a törvényszerűnek az egyik meg-
ragadási, közlési lehetőségére vonatkoztathatjuk analógiaként 
a költőnek egy szemináriumi beszélgetéséből vett megjegy-
zését: a hegyre „felfelé vezet egy spirális út, ahogy megyek . . . 
a tájat már kisebbnek, messzebbnek látom, de minden oldalról 
jól megnézem. A lényegest jobban összefogva, feljutok a hegy-
tetőre".2 6 Ennél is többet mond az ellentétről mint a szerke-
zetben tükröződő dialektikáról, a megismerés útjáról, a költe-
mények lényeges tartalmi és formai sajátosságáról: „Csak 
disszonancia által lehetséges alkotás." „A valóság különböző-
neműek folytonossága" (A műalkotás világa)}1 De azt is 
állítja - ami számunkra nemcsak elvet, hanem a költői gyakor-
latra utaló tényleges konkrétumot is jelent - , hogy az ellentét 
a ritmusban nyilatkozik meg: ,A valóság ellentétei a műben 
ritmusként szerepelnek . . . És más oldalról — a mű ritmusának 
ellentétet kell az értelem tudomására hoznia" (A műalkotás 
világa). Valóban a ritmus és egyáltalán a verszene a fokozódás 
elvének megfelelően erősödik, illetőleg gyengül. A vers eleje és 
vége a versszerkezet jellegének megfelelően ritmikájában is 
ellentétes. A fentebb említett versekben (Favágó, Nyár, Holt 
vidék) az intonáció egészen gyenge, ehhez viszonyítva fel-
tűnően erős a zárás. Érdekes viszont, hogy több korábbi versé 
ben (pl. Ekrazittömeg, Keserű) fordított a helyzet. 

2 6 József Attila Emlékkönyv. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 
1957. 345. 

2 , J A Ö M III. 27. 



Forum 817 

6. A versszerkezeti típus jellemzése után meg kell próbál-
nunk feleletet adni az eddigiek során még fel nem vetett kér-
désre, a tárgyalt versszerkezet és a konstruktivizmus kapcsola-
tára, történeti összefüggéseire. 

A bemutatott és konstruktivista jellegűnek mondott szer-
kezettípus fejlődéstörténetileg nem jelenti, nem jelentheti azt, 
hogy a konstruktivizmus eredeti, az 1923—1926 közötti 
szakaszra jellemző formájában, eszközrendszerében tovább élt 
volna. Inkább csak arról lehet szó, hogy bizonyos eszközei 
megmaradtak, hogy bizonyos elvei később is hatottak, sőt eset-
leg azt is, hogy ezek jelentősége megnövekedett, használati 
köre kitágult, és így közülük több is belekerült a konstruktiviz-
mushoz közel álló, a hozzá sok mindenben hasonló tárgyias-
intellektuális stílusba, illetőleg a húszas évek végétől erőtelje-
sen érvényesülő egyszerűsödési, klasszicizálódási tendenciába. 

A konstruktivista örökségnek különös jelentősége van a 
versszerkezetben. Az 1927 körüli stílusbeli átváltások fonto-
sabb mozzanatai a versszerkezet változásaiban tükröződnek a 
legjobban. Mindennek lényege a rendhez, az értelmességhez 
való igazodás, a nagyobb formafegyelem kialakulása, a szer-
kezet megszilárdulása, a gazdaságossági elv érvényesülése, és 
ennek eredménye a tömörség, a nagyobb fokú koncentráltság 
és egyáltalán az, hogy a versszerkezet jelentősége megnöveke-
dett. Béládi Kassák 1927 utáni költészetéről szólva, a „vers-
szerkezet nyomatékosabbá tételé"-ről beszél.28 

Ezt a fejlődéstörténeti összefüggést persze másképpen is 
magyarázhatjuk, illetőleg az előbbi magyarázatba egy sokat-
mondó konkrétumot is bevonhatunk. József Attila a fentebb 
már említett 1927-es párizsi levelében a népdalra vonatkoz-
tatva szembeállítja a konstruktivizmust a konstruktivitással. 
Ezzel a kettősséggel más kontextusban, témánk történeti vetü-
letében is számolhatunk. Az izmusoktól eltávolodó József 
Attila sok mindent átvett belőlük, így a konstruktivizmusból 

í ' l . m . (L. a 7. jegyzet.) 34. 

5 Irodalomtörténet 1982/4 
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többek között szerkesztési elveket és eljárásokat, amelyeknek 
foglalata lehet a „konstruktivitás". Mint tudjuk, 1927-ben 
bírálja és lényegében elveti a konstruktivizmust, de — ahogy 
Szabolcsi állítja - „kívánja a konstruktivitást".29 

Eszerint a konstruktivizmus és konstruktivitás így értelme-
zett kapcsolata, összefüggése témánk számára is eligazító szem-
pont lehet, sőt akár cikkem mottójaként is szerepelhetne, de 
talán többet mond itt mint összegezési szempont, mint a törté-
neti magyarázatot alátámasztó, a hátteret megvilágító „végszó" 
(amely talán egy esetleges vita számára színpadi jelentésében 
is az). 

SZABÓ ZOLTÁN 

TISZTELET A BIBLIOGRÁFIÁNAK* 

A bibliográfiakészítés — szolgálat. A tudományos munka, 
tanulmányok és összegzések nélkülözhetetlen segédeszköze, de 
haszonnal forgathatja a közművelődést szolgáló népművelő és 
pedagógus is. Szolgálat a bibliográfia a nemzet írásbeliségének 
összefoglalására, megmentésére, továbbadására az utókornak. 
Szolgálat, mert a bibliográfia művelői nem állnak meg monog-
ráfiák írására, a felfedezett és a szakrendbe álh'tással „beszé-
lővé" vált adatok következtetéseinek levonására. Áldozatos 
munkájuk látványos eredményeit készséggel átengedik iroda-
lomtörténészeknek és a többi tudományág szakembereinek. 
Kénytelenek is erre az átengedésre, hiszen nem folytathatnák 
tovább gyűjtő és rendszerező szolgálatukat. A legnagyobb bib-
liográfusok neve persze fennmarad. „A Szabó Károly", „a 
Petrik" „a Szinnyei" kézbevétele nélkül aligha születhet e bib-
liográfiákhoz méltó színvonalú tudományos szintézis. 

' 'Szabolcsi: i. m. 393. 
* Gondolatok a Magyar Könyvészet 1 9 2 1 - 1 9 4 4 . két kötetéről és 

néhány más irodalmi bibliográfiáról, lexikonról. 


