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Litván Ádám

Magyar verstaNi szabályok  
à la kassák*

A vers témája lehet: egyházi vagy világi. Vagy lehet még olyan téma, amelynek van egyházi és világi 
vonatkozása is. Például egy nemzet vagy egy nép kormányzása, irányítása, vagy szerelem, ugyanis ezek 
is válhatnak szent dolgokká. Tudományos csak akkor lehet, ha annak van kihatása az emberek viselke-
désére. Viszont semmilyen esetben nem lehet semmilyen jellegű vagy fajta, két vagy több témát ötvözni. 
Tehát végig ugyanabból a témából kell állnia a versnek.

A vers felépítése:

Szakasz
Szakasz > 1. bár
Záradék

Szakasz
Szakasz > 2. bár
Záradék

Szakasz
Szakasz > 3. bár
Záradék

Az első két bárban mindegyik szakasznak legalább tizenhat sorosnak kell lennie. Csak az ütemhangsú-
lyos verselés az elfogadható. Az első sornak más ütemhangsúlyban kell lennie a második sorhoz képest. 
Mindenképpen nagyobb szótagszámúnak kell lennie. 

* Kassák Lajos soha nem írt „verstant”. Elvetette a költészet tradicionális és „korszerű” szabályait. Szabad verseinek 

mégis van egy kemény, következetes formai logikája. Ezeket foglalta össze a szerző, egy saját verssel illusztrálva.

Az első szakasz részletesen: mint már szó volt róla, az első szakasz első sorának nagyobb szótagszá-
múnak (legalább négy szótaggal), ezáltal más ütemhangsúlyúnak kell lennie, mint az utána következő-
nek. Ebben a szakaszban mindegyik sornak hímnemű végződésűnek kell lennie. Azaz hangsúlytalan, 
hangsúlyos. Egy szó első szótagja mindig hangsúlyos (kivéve a névelőt – az lehet mindkettő), a második 
pedig hangsúlytalan, a harmadik pedig megint hangsúlyos a magyar nyelvben. Így csak olyan ütem-
hangsúlyokat szabad alkalmazni, amelyeknél az imént leírt hangsúlyok érvényesülni tudnak. Minden 
sor végére kell, hogy rímeljen egy másik sor vége, amely az adott sortól, amire rímel, legalább három 
sor távolságnyira kell, hogy legyen, és legfeljebb három szótaggal lehet rövidebb vagy hosszabb vala-
melyik sor a másikhoz képest, amire rímel, vagy amire rímeltetve van. Ez alól kivétel néhány sor, amire 
más szabály vonatkozik – erre majd időközben kitérek –, például az első sorra csak a nyolcadik sornak 
szabad rímelnie és hangsúlyban illeszkednie hozzá, a köztük lévő soroknak egyfajta hangsúlyt és 
egyfajta rímképletet szabad csak követniük. Ha úgy jön ki a lépés, hogy egy vagy több sornak nem jut 
rím a nyolcadik sorig, akkor a nyolcadik sor után kell pótolni azokat. A kilencedik sornak első sorként 
kell viselkednie. Az arra való rím a tizenhatodik sor lesz. Annak meg nyolcadik sorként kell viselkednie. 
A kilencedik és a tizenhatodik sor közti soroknak ugyanolyan ütemhangsúlyt, viszont más rímképletet 
kell, hogy teljesítsenek, mint az első és nyolcadik sor közöttieknek. Természetesen, ha van pótlás, az ki-
vétel, de csak addig, amíg a pótlás tart. A kilencedik és tizenhatodik sor között, ha valamelyik sornak 
nincs ríme, akkor azt vagy azokat a tizenhatodik sor után kell bepótolni. Ez az első szakasz.

A második szakasz felépítésének ugyanilyennek kell lennie, csak ott a sorvégek nőneműek kell, hogy 
legyenek (tá, ti), ezáltal más hangsúlyúnak kell lennie annak a szakasznak, és a rímképleteknek is más-
milyeneknek kell lenniük az első szakaszban használtakhoz képest. Ez a második szakasz.

Az első bár záradékában ugyanannyi hímnemű sornak kell lennie, mint nőneműnek; az első, a nyolcadik, 
a kilencedik, a tizenhatodik, a tizenhetedik és a huszonnegyedik sort leszámítva, ugyanis ez a záradék 
legalább huszonnégy soros, azért legalább, mert lehetnek maradéksorok, amelyek olyan sorokra rímel-
nek, amelyekhez nem jutott még rím. Ezeknek pótlása ugyanúgy kell, hogy menjen, mint az előző két 
szakaszban. Hímnemű végződésű sorra csak hímnemű rímelhet, nőneműre pedig csak nőnemű. Hímne-
mű végződésű sorral kell kezdeni. Ez az első és a második sorra is vonatkozik. A kilencedik, így a tizen-
hatodik sornak is nőnemű végződésűnek kell lennie. A tizenhetedik, így a huszonnegyedik sornak pedig 
hímneműnek. Ez a záradék.

A következő bárnak ugyanígy kell felépítve lennie, csak fordítva minden tekintettel a nőnem-hímnem 
szempontjára, csak más hangsúlyokkal és rímképletekkel.

A harmadik bárban az első két bárt úgy kell felépíteni a sorok szempontjából, mint az első két bárban 
a két záradékot (legalább 24 sor). Egyébként mindegyik záradéknak hasonlítania kell az előtte lévő két 
szakaszhoz, úgy mint a harmadik bárnak az első kettőhöz, mindkettőhöz. A harmadik bár záradéka leg-
alább harminckét soros. Az első sornak a tizenhatodikra, a tizenhetediknek a harminckettedikre kell 
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rímelnie, és ennek az ütemhangsúlynak megfelelnie. A harminckettedik sornak hímneműnek kell lennie. 
A többi sorra ugyanaz a szabály érvényes ezekhez a sorokhoz képest, mint korábban.

Csak a tiszta rím az elfogadható, de lehet három kivétel, de azoknak is rímeknek kell lenniük, csak 
nem tisztáknak. Asszonánc nem fogadható el. A három kivételnek teljesen különböző helyeken szabad 
csak felbukkannia. Nem kötelező, hogy legyenek, de hogyha vannak, akkor már háromnak kell lennie. 
Enjambement is lehet háromszor, de az csak a záradékokban. Mindegyikben egy. Itt viszont azt meg lehet 
csinálni, hogy a harmadik bár záradékában legyen egy enjambement, több meg az egész versben sehol. 
Viszont kettő nem lehet. Nem rímelhet ugyanolyan hangzású vagy ugyanúgy leírt szó egy ugyanolyan 
hangzásúra vagy ugyanúgy leírt szóra.

Olyan idegen eredetű szó, amely idegen eredetű szóként van beépülve a magyar nyelvben, az nem hasz-
nálható. Például autó, interdiszciplináris, busz, analóg, digitális, passz. Csak abban az esetben, ha ilyenről 
szól a téma.

Nem lehetnek ragrímek. A zöngés-zöngétlen hangzók tiszta rímeknek felelnek meg.
A harmadik bár záradékrészében egyetlen szabály megszeghető, amely nem a sorok számával kap-

csolatos.
A rendszerektől függő magatartás jól ismert fogalom.
A demokrácia, mi uralkodó most.
Mindig van valaki, ki illetékesebb.
Hivatkozni van hol, félelemre ok nincs.
Köze lenne hozzá – abból kaparták ki ezt a fost –
bárki lehet művész, mert az egyenrangúság a hepp.
Ha költőről van szó, akkor verseskötet lesz a kincs.
Kétféle dolog befutó, hajtásukkal nem szomjazik a vízmalom.
Mégpedig az egyik a jópofaság – ez a nép gyengéje –
szabados gondolat – a szakma becsüli –
a rím tereket nyer – gondolat fontosabb –
– mondja ezt Kassák L. – felvetés nem népen belüli.
Nem is versgyökerű, bár sok nép verstanában alap.
(…)

Bálind Vera

szerb és Magyar avaNtgárd Művészek  
kapcsolatai a HetveNes évekbeN*

I I . RÉSZ

1.5 Történeti avantgárd a Vajdaságban.  
A magyar aktivizmus. Jugoszláv-magyar kapcsolatok 

A magyar aktivizmus kulcsfigurája Kassák Lajos volt,1 akihez csatlakozva létrejött egy fiatal művészek-
ből álló kör. Kassák A Tett és a Ma avantgárd lapok elindítója és szerkesztője volt.2 A Tett 1915 novem-
bere és 1916 áprilisa között jelent meg.3 A folyóirat koncepciójában eleinte a képzőművészet nem játszott 
fontos szerepet, túlnyomórészt az irodalmi és a politikai témákon volt a hangsúly.4 Mivel megjelentek 
benne olyan művészek munkái is, akik Magyarországgal háborút viselő területekről származtak, anti-
militarista és internacionális jellege miatt A Tettet 1916 áprilisában betiltották.5

Forgács Éva szerint a lap mögött eleinte nem állt közös célokat képviselő, szervezett művészeti csapat: 
a munkatársak váltották egymást, az állandóságot, a központi magot és a mozgatóerőt maga Kassák 

* A szakdolgozat folytatásos közlése abból az alkalomból történik, hogy a budapesti Ludwig Múzeumban 2019. 

szep tem ber 12-én megnyílt A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neoavantgárd című történeti kiállítás.

1 Szabó Júlia szerint az „aktivizmus” fogalma kihagyhatatlan a 20. század eleji közép- és kelet-európai avantgárd 

irányzatok leírásában. Maga az elnevezés a német Die Aktion című lap nevéből származik, amely Berlinben jelent 

meg, és amely a Der Sturm mellett az egyik kiindulópontot jelentette Kassák folyóiratai számára. szabó Júlia, A ma-

gyar aktivizmus története, Művészetörténeti füzetek 3, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971, 13.; Bár az „aktivizmus” 

kifejezést Kassák először csak 1919-ben tartott előadásán alkalmazta, a fogalom alkalmazható a mozgalom meg-

nevezésére. passutH Krisztina, Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig, 1907–1930, Balassi, Budapest, 1998, 60. 

2 A Tettnek összesen 16 száma jelent meg 1915 november és 1916 szeptember között. A Ma 1916 és 1919 között 

Budapesten, majd 1920 és 1925 között, a Tanácsköztársaság bukása után Bécsben jelent meg. passutH, I.m., 59.; 1., 

illetve 2. lábjegyzet. 

3 szabó, I.m., 31.

4 Uo.

5 Marija ciNdori, Aktivistička dadistička matineja u Subotici = Šuvaković  – ŠiMič ić , I. m., 32.


