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Számadás a szenvedésről 

Kosztolányi Dezső 

A vad kovács 
A vad kovács, a szenvedés 
sötét pöröllyel döngöl engem, 
szikrázva visszanézek, és 
kormos dalát ővele zengem. 
Beh jó nekem, hogy nem kell élni, 
csak az üllőre ráalélni, 
engedni szépen, mit se tenni, 
csak fájni így és várni, lenni. 
Verj, vad kovács, világfutóvá, 
érzéstelenné és meredtté, 
tökéletessé és tudóvá, 
kemény, fájdalmas műremekké. 

„Ne haljatok meg. Élni kell mindenkinek, sokáig." A halálra ítélt Seneca Kosztolányi Nero-
regényében ezekkel a szavakkal várja ítéletét követő halálát - mintegy átértékelve egész korábbi 
tanítását. A határhelyzetnek ebből a végletéből hirtelen és cáfolhatatlan erővel tűnik fel az élet a maga 
teljességében - a továbbiakban felülkerekedő halálnak, pusztulásnak kontrasztjaképpen. Az esz
mények átértékelésének ezt az elemi erejű élményét azonban már a halál követi, nem pedig az új 
eszményeknek megfelelő élet. A kétségbeesésben fogant felismerés azonban kiléphet a - de facto vagy 
de jure - halálraítéltből: akár egy egész közösség sorsában, tájékozódásában; akár pedig a szenvedőre 
sugárzó részvét erejében. 

Kosztolányi - alkatából is adódóan - elsősorban ilyen helyzetekben tudott és kényszerült 
azonosulni azokkal az eszményekkel, amelyeket pusztán spekulative, gondolatilag nem feltétlenül 
vállalt vokia. így érzi meg például a világháború pillanatában azt a kollektív lehetőséget, amelyet Az 
élet divatja című írásában fogalmaz meg. „A dekadencia ama jelenségeit - írja erről Kiss Ferenc - , 
amelyek kezdettől ingerelték - de amelyeknek ő is gyakran szívesen engedett - , most egy mindenkit 
eltöltő, elemi erejű életvágy ellentéteként interpretálhatja. Abban a történelmi pillanatban, mikor a 
normális, az egészséges, a természetes emberi létezést a divatnál irgalmatlanabb hatalom, a háború tette 
lehetetlenné, s ezért tűnt szinte képtelenségnek, hogy ezeket a nélkülözhetetlen értékeket az ember 
egykor önként vette semmibe."1 Ez a gesztus: az életnek mint önmagában értékesnek a megragadása 
egyben az egész értékvilág számbavételét is jelenti - létezik egy olyan viszonyítási pont, amelyhez 
képest felmérhető, mi torz és hamis, mi funkcionálhat tovább az új, de talán egyetlen és örök 
feltétel-rendszernek megfelelően. 
. Ez a folyamat azonban megfordítható - és Kosztolányi tudja, érzi és ábrázolja: Ilonka című 
novellájában a gyermeke életéért aggódó apa előtt feltáruló világ a gyermek gyógyulásával összezárul: 
„Visszakapta az életét. De a világot megint elvesztette." Eltűntek az élet kontúrjai. 

'Aws Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979. 71. 
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Kosztolányi ezeknek a „provokált" pillanatoknak megélésével szembesült legélesebben az érték-
rendeződés alapkérdésének minden mélységével: emberi sorsfordulókon (fia, szülei betegsége idején), a 
háborúban, majd - egész élete és pályája tanulságaival a háta mögött - saját betegsége idején. S 
minthogy ez számára már irreverzibilis volt: mind a gyógyulás lehetó'sége nélkül, mind a „könnyített 
megoldások" - póz, játék, szerepek, felületesség, szentimentalizálás - kényszerű elvetésével: össze
gezve kellett rendszereznie eszményeit, kijelölve a legalapvetőbb, mindig érvényesnek tetsző tájé
kozódási pontokat, amelyek értelmezhetővé, tehát elviselhetőbbé teszik sorsát. 

Ennek a változásnak az alapja csak korábbi magatartásformája, kialakított költői világa lehetett -
de az utat jelzi a Négy fal között kötettől a Számadásig bekövetkezett fordulat: már szembe tud nézni 
halálával annak a világképnek bázisán, amelyet részben megújított poétikai rendszerével, részben 
megváltozott emberi viszonyaival jellemezhetünk. A Meztelenül című kötet verseiben még költői 
hangváltással kellett próbálkoznia, vagyis új poétikai kifejezési rendszerrel az új élményvilág meg
ragadására - a Számadás idején már teljes szélességében alkalmazza költészetének vívmányait, nincs 
szüksége alkatától, költői világképétől idegen megoldásokra. Ugyanakkor a kifejezés strukturáló ereje 
minden mozzanatot értelmi mozzanattá tesz, megszűnik, illetve funkcióval gazdagodik a fonetikai, 
poétikai „öncélúság". 

Az összegzés - a számadás - tehát nemcsak az emberi élethelyzet lehetőségeinek számbavétele -
negatívumaiban: mulasztásaiban, kiaknázatlanságában, vagy pozitívumaiban: azokban az apró „csodák
ban", amelyek eddig nem tárultak fel, vagyis nem tudatosultak; hanem a valóság egészének teljesebb 
feltárása, ellentmondásaival együtt birtokba vétele; az új viszony teremtette teljesebb világ és ennek 
megfelelő magasabbrendű költői kifejezés. 

1933 nyarától - a betegség felismerésétől - töltődik fel az az erőtér, amelynek kisugárzása 
átminősíti az élményeket, és az összegzés kontextusából szemléli a világot. Az eluralkodó betegség 
kiszolgáltatottá, passzíva fokozza le a költőt, s a Semmivel, a pusztulással szemben — ezzel döbbenti rá 
a világ - az élet, sőt: a lét eredendő drámaiságára, létrejön az a pont, ahonnan: „minden aspektusból az 
élet egészét látja, s amire ránéz, ünnepélyes jelentéséggel tárul meg számára".2 önmaga is, mint múltja, 
betegsége. 

Szükségszerű, hogy a számadás kiterjedjen arra is, amely létrehozója-kísérője ennek az emberi 
helyzetnek, sarkpontja a valósághoz való viszonynak: a betegségre, illetve a szenvedésre — helyesebben 
az ebben és ezáltal formálódó személyiségre is. Nemcsak azért, mert saját sorsának részévé vált az, ami 
Kosztolányi pályája egész hosszán izgatta és vonzotta: a szenvedők sorsa - Seneca, Nóvák Antal, 
Moviszter doktor eibukva-feltámadva előlegezték, körülírták azt, amit a Számadás szonettjei saját 
sorsban, belülről is megfogalmaztak - ; hanem azért is, mert maga a szenvedés a korszak „antropológiai 
tudatának" is fontos eleme volt. Az emberhez méltó szenvedés, vagy az emberi módon elviselt, elvi
selhető szenvedés a század első felében alapkérdések közé került, s többféle választ teremtett. így például 
Thomas Mann Varázshegyén Settembrini a „szenvedés enciklopédiáján" dolgozik; sőt: a szanatórium 
szinte valamennyi emberi kapcsolatát ez teremti és határozza meg. A betegség ebben a kontextusban -
akárcsak a Számadás-szonettek egyes helyein, vagyis Kosztolányi felismeréseiben - tudatosításával 
embert-gazdagító, a gyerekkor óta az első igazi közösségbe sodró; ahogy a tüdőbeteg szervezet finom 
„mérgei" fogékonyabbakká teszik a szanatórium lakóit - ilyen értelemben maga a művészet is 
valamiféle, a beteg szervezet által létrehozott „bomlástermék": az emberhez méltó élet ára a normális, 
az egészséges élet. 

Ugyanezt a jelenséget közelíti meg egészen más oldalról a másféle emberi-költői magatartásba 
burkolt, tudatosított szenvedés: Mann Faustusánál vagy Ady Endre verseinek jelentős részében a 
művészet nem tünet vagy eredmény, hanem a szenvedés maga a művészet - a művészet az a betegség, 
amit egyszer lehet örök életre megszerezni (Mihályi Rozália csókja), ettől kezdődően sorsot formál, a 
bomlás jelei pedig a művek. (Mindez megközelíthető ihlettípusok, alkotásmód felől is - a különbség itt 
is jelentős.) Az egyéniség és az élet választás - nem feltétlenül tudatos választás (Adrian Leverkühn) -
következtében őrlődik itt fel, a betegség akár kultusszá válhat - míg Kosztolányi, vagy Babits esetében 
„A szenvedés.. . olyan fájdalom, amely teljességgel kívülről szakad rám"3 Ebben az esetben lehet 

2Kiss Ferenc: i. m. 541. 
3Heller Ágnes: Az érzelmek elmélete. Bp. 1978. 418. 
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beszélni a fájdalomról - ez a tárgya A vad kovácsnak, vagy Babits Balázsolásának; a másik esetben 
inkább azokról a kapcsolatokról, amelyek a szenvedőt a világból kiemelve lakója helyett utasává teszik 
(Ady: A halál rokona). Orfeusz gesztusa az egyik: megpillantásakor szétfoszlik a lényeg. Eurüdiké; 
Fausté a másik: az élet árán nyeri meg az életet. (Mindezt a betegségek típusaiban is követhetjük, 
amelyek első szinten alakítják a magatartást és a valóság értelmezését: a vérbaj nem feltétlenül 
tudatosult kihívása, aktivitása, kockázata áll szemben a tüdőbaj vagy rák örökölt vagy ismeretlen 
passzivitásával: az előbbi esetben maga a betegség is válhat szereppé, az utóbbiban a szenvedő minden 
szerepből kihullva tárggyá válik, amely nem formál, hanem formálódik - nem volt aktív, és most 
sem az.) 

„Oly iszonyú / Oly egyszerű" - írja körül Kosztolányi fájdalmait a Száz sor a testi szenvedésről 
című versében; de mintha a rendteremtés lehetősége éppen innen lenne adott: „Oly egyszerű" - a 
számvetés gesztusával az értelmezésé is; a kényszerű passzivitás a tudatosítás aktivitásába menekül. 
Csak így kerekedhet fölül: visszamenőleg is így válhat a szenvelgés szenvedéssé, a retorika valóságos és 
egyszerű pátosszá, a dekadencia egykori kultusza a felismert élet lehetőségeinek, tehát csodáinak 
kultuszává - ettől kezdve nem a szituáció uralkodik már az emberen, hanem az ember - a tudat - a 
szituáción. 

Mindezekre a kérdésekre - szenvedés, elviselés, részvét - kialakult a válaszoknak egy őstípusa: a 
vallás, közelebbről a katolicizmus. „Vannak, akik szenvedni akarnak, sírni, nélkülözni, és ők azt 
mondják, hogy boldogok. Sohase kívánnak semmit. Csak minél több fájdalmat és megaláztatást. 
Annyit, amennyi nincs is a földön, oly sokat, hogy ki se elégíthetik őket, és így várakozásukban mindig 
csalódnak. De azért nagy nyugalom lakozik bennük." - írja körül Kosztolányi a Néróban a keresztény
ség ekkor még autentikus magatartását, amely néhány ponton még a sztoicizmussal érintkezik. 
Kosztolányi számára hosszú ideig a szenvedésnek ez valóságos feloldó értelmezése: Pacsirta apja: 
Vajkay, azon a részeg és őszinte éjszakán a krisztusi gesztus példája nyomán törődik bele sorsa 
folytatásának kötelezettségébe; Moviszter doktor humanizmusa, megértése a szenvedők bűneivel 
kapc olatban nem ateista („klerikális doktor"). Maga Kosztolányi, magánéletének fordulópontjain is 
ennek a magatartásmintának engedelmeskedett, illetve ennek szellemében nevelődött (apja írja 
levelében, egyik versét félreértve: „Nem is tudom elhinni, hogy másoknak, még a legtávolabbi 
idegeneknek szenvedései iránt is te: az én áldott szívű, jó fiam közönyös tudnál lenni.") 

Saját sorsának elviselésében azonban meg kell találnia azokat az immanens, evilági válaszokat is, 
amelyek már gazdagodtak a felismeréssel: „Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem," amelyek a 
vallástól elszakadva teszik lehetővé az öntörvényű magatartás kialakítását, és mégis egyetemes 
érvénnyel. Analógiákat keres tehát a szenvedés elviselésére, ezek között pedig már csak az egyik 
lehetőség a vallásé. És míg pályája elején általában a szenvedőkkel, vagyis - szinonimaként -
szegényekkel vállalt teoretikus szolidaritást (mely szegénység nem volt osztályértelmű, hanem bukást, 
magányt, meg-nem-értést is jelentett), később ezt morális meggondolásokból tágította még egye
temesebb kategóriává - felütésében is eleve a fizikai szenvedésen túlra. Ekkorra már, a szenvedés 
konkrét-fizikai átélése idején még totálisabb kollektivitásban gondolkozik: a Számadás élére a követ
kezőket írja: 

„ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába, 
vagytok ti itt a földgolyón sokan. 

Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomba, kórházakba, börtönökbe" 

A bűn, a betegség és a vallás analógiáját tehát a szenvedésben érzi elevennek, abban az illuzórikus 
közösségben, amely minden eddiginél teljesebb magányba burkolja a szenvedőt. Mert csak a sors 
közös, ennek elviselése azonban nem osztható meg - a részvét lehetetlensége már az Ilonkában is 
megfogalmazódik: „Nincs mód, hogy bűvös, villamos huzalok feszüljenek közénk, átadjuk fájdal
munkat, s a részvét útján egészen egyek legyünk." 

Érzésvilágának tehát saját sorsértelmezésében válik sarkpontjává a szenvedés, de egyben fel
oldódássá, ellentmondások értelmezésévé is, mégpedig „kettős tárgyiasulás" során: a szenvedés is és a 
költő is ennek folyamán bontakozik ki - ez A vad kovács alapja. Többszörös teremtésről van szó: a 
kovács - a szenvedés azonnal, nyersen feloldott metaforája - létrehozza a remeket, a tárgyat: a költőt 
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- aki összeroppanva teremti meg a szenvedés versét. Ennek a folyamatnak első információja a 
versmodell, verstípus, amely a versegyed alapja: az az invariáns, absztrakt rendszer („langue"), 
amelynek talaján formálódik a konkrét, egyszeri és anyagi mű („parole"). A panasznak és teremtésnek 
ebben a versében — ellentmondásként - a dal növekszik absztrahálhatóvá: a rövidség, zártság, 
egyszerűség veszi fel és teszi egyetemessé a szituáció terheit, hogy az áttételes, végletes és tragikus 
helyzetet ebbe a műfajba „törje". Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk az elvont mozzanatok konkre
tizálásának másik szintjén is: a négyes, négy és feles rímes jambikus sorok esetében. Ezek többször mind 
hangsúlyosan, mind idó'mértékesen ritmizálhatok - a kezdó' alexandrinok szinte lírai „anyanyelvnek" 
számítanak, azonban ezt a megszokott és kényelmes versépítkezést újra és újra felbillentik a változó 
hosszúságú sorok, és megbicsakló, zaklatottá váló hangsúlyok - hogy ez a felborült helyzet állandó
suljon. A vers mégsem válik formátlanná, mindezek a torzulások a kompozíció, a szerkezet eró'teljes és 
kitapintható keretein belül, illetve kereteivé válva érvényesülnek. 

Míg az első mondatban (az első periódusban) a nyolcasok adták volna az alaphangot, a második két 
mondat (periódus) során a mindeddig kevésbé szabályos, a „deviáns" kilences válik ritmikussá, 
meghatározóvá. Ezen az érezhető tendencián belül a kompizíció belső törésvonalai is kiolvashatók. Míg 
a vers egészére jellemző az erős jambikus iüktetés (106 szótagból 60 alkot jambust) - amely a 
fogalmilag is megjelenő archaizáláson túl a kalapálást, vagyis a kovácsműhely hangulatát is imitálja -
két fordulóponton lassul le a lüktetés: az ötödik sorban, vagyis a megzökkent sorok élén: „Beh jc 
nekem, hogy nem kell élni;" és a vers lezárásában: „kemény, fájdalmas műremekké". Ezeken a 
helyeken a domináló spondeusoktól „prózaibb" lesz a verssor, ugyanakkor megszűnik a rövid és 
hosszú szótagok váltakozásából adódó dinamizmus - a csak hosszú szótagok előlegezik a tökéletesebb 
mozuldatlanságot, ritmustalanságot. Mindezeket a jelenségeket kiegészítik és elmélyítik az akusztikus, 
fonetikai hatások - s ahogy a jambus-spondeus oppozíció is költői funkcióval rendelkezett, ugyanúgy 
válik jelentőssé a különféle fonémák oppozíciója is. A tevékenység, vagyis az agresszivitás explozívakon 
és spiránsokon keresztül jelenik meg: így például a v hang dominanciájával, amely alliterációig is eljut: 
„verj, vad kovács világfutóvá", a t hang szerepével: „rökéleressé és fudóvá"; amelyekkel szemben a 
formálódás, az engedés, a lágyság hangjai a nazálisok és a liquidák: „döngöl engem" ,jtengem", 
„engem", „engedni"; pöröllyel, kell e'/ni stb. szavakban. A legutolsó sorban ugyancsak nazáüsok 
dominálnak: „kemény, fájdalmas műremekké". 

Ritmus és hangzás együttesének vizsgálatakor Kínálkozik a szóhosszúság analízise is, amely a vers 
rövidsége miatt kiemelt szerephez jut a mindig tudatosan komponáló Kosztolányinál. 51 szóelő
fordulás a 106 szótagból álló versben - egy szóra átlagban 2,07 szótag jut, a rövidség tehát a szavakra 
is érvényes. Húsz esetben azonban egytagú szóval találkozunk, amely a magyarban vagy a nyelv 
legősibb rétegébe tartozik, vagy töltelékszó, jelentéktelen jelentésimpulzussal. Tizenhat kéttagú szó 
szerepel a versben, s efölött még radikálisabban csökken: kilenc a háromtagú, és három-három a négy 
és öttagú szavak száma. Ezek az arányok jelzik, hogy a választékos, pontosító körülírások helyett a 
versben a rövid szavak dinamizmusa, drámaisága dominál - Kosztolányi, lírai gyakorlatától eltérően 
kerüli az árnyalatokat, szinonimákat. Az arányeltolódás a versen belül - a sokszótagúság irányába — a 
vers harmadik periódusában válik jelentőssé: amennyiben a szótagok mértékegységekké válnak a 
szótagszámláló verssorokban, itt három-négyszeres kiemeléssel állunk szemben. Szerephez jutnak a 
képzők, ragok és jelek; a kialakult minőség, a megteremtett tárgy pontosan, árnyalt fogalmazásban 
jelenik meg. 

Az alapvető formálóelv - a szóhosszússággal összefüggésben - határozza meg a szókincs szer
kezetét is. Az előforduló, majd félszáz szóból minden ötödik minőséget jelöl, ezek sűrűsége ugyancsak 
a vers vége felé, az „utópia" megjelenésével mind meghatározóbb. A tárgyiasulás — vagyis a „mű
remekké" válás menetét pedig az igék száma és elrendeződése közvetíti: mindössze öt fordul elő a 
versben cselekvő szerepben; a negyvennégy féle szóból azonban tizenhat igei alapú (igenév), vagyis az 
igei jelentésimpulzus érezhető. Az egyharmadot meghaladó arányban feltűnő cselekvés-történés-létezés 
azonban csak állapotként van jelen, potenciális dinamizmust hordoz. Az igék és igenevek aránya a 
következőképpen alakul a vers periódusaiban: 
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Az öt ige közül tehát három kijelentő módban - az első" periódusban helyezkedik el, ezek közül 
kettőnek a hanghatása kimeríti jelentéstartalmát. Egyetlen - határozói - igenév van, mely ugyancsak az 
állapot: az illuzórikus cselekvés felvázolását segíti. A második periódusban már csak egy - nem is teljes 
értékű - ige helyezkedik el, ezzel szemben hét főnévi igenév, tehát egyetlen perióduson belül több, 
mint ahány ige a versben szerepel. Ugyanakkor ez az igenév sem időhöz, sem személyhez, számhoz, 
módhoz nem köthető - ragozásától pedig a költő tudatosan tartózkodik: „nekem élni" áll például 
„élnem" helyett. Az utolsó periódus felszólító módú igét tartalmaz és a minőséget jelölő melléknévi 
igeneveket, amelyekben „megszüntetve" őrződik meg a dinamizmus, cselekvés. Ez az igeszemlélet is 
azt a hierarchiát tükrözi, amit a költő élni és lenni között érez, s ami a vers egészét meghatározza: az 
előbbi személyiséghez, szubjektumhoz kötődik, az utóbbi tárgyhoz: objektumhoz. Az élni a versben 
tagadott aktív cselekvés lehetősége - a kell ige kényszerével; míg a lenni szinonimájaként megjelenik 
több, másféle cselekvéstartalmat hordozó ige: ráalélni, engedni, (mit se) tenni, fájni, várni. Az aktivitás 
- mint a szubjektum sajátossága - kényszerű és lehetetlen; a passzivitáshoz - a tárgyiasuláshoz -
pedig ezek a szubjektumot összemorzsoló igenevek tapadnak, egyben megjelölve az alakulás egyetlen 
útját. 

A kiválasztott szavak saját halmazukra utaló asszociációi ugyanezt a sugalló hangulati erőt hordoz
zák. Az igék gyengesége, erőtlensége áll szemben a kovácsműhely - sokszor archaikus - kemény
ségével, durvaságával: pöröly, döngöl, üllő, szikra, korom stb. Ezek jelentése részben elhomályosult 
már, részben Kosztolányi támasztja fel, sajátos hangulati tartalommal, mint: sötét pöröly, kormos dal, 
világfutó, tudó. Ez a sajátos archaizálás a költői választékosság határán van, egyben valamiféle 
időtlenséget sugall. 

A fonetikai és szemanatikai kapcsolatot egyszerre teremtik meg - látszólag egymástól távoleső 
dolgok között - a rímek; ebben a versben is, ahogy Kosztolányi szerint általában is: „Az, hogy két 
merőben mást jelentő szó a külső idomában egyezik egymással, s hangzása révén testvérré válik, ami 
annakelőtte idegen volt, biztató és bátorító jel számára (ti. a költő számára), hogy a héj mögött talán a 
dolgok ősi lelke, az egymásnak ellentétesnek tetsző fogalmak is rokonok, s fölszabadultan, mindig 
mámorosabban és mindig vakmerőbben folytatja kutatómunkáját."4 A rímelés azért is érdemel 
különös figyelmet, mivel Kosztolányi könnyed és tudatos rímelő volt, a tökéletes összecsengést 
azonban csak a játékban tartotta elengedhetetlennek, verseiben céltudatos polgyolaságot is megenged
hetett magának. A vad kovács rímei erre utalnak: a szenvedés - nézek és azt a kapcsolatot hordozza, 
amely alakjában az azonosságig szoros, értelmileg azonban a kötőszót, a kapcsolat tartalmát emeli ki: a 
hierarchizálatlan mellérendelést, amely a verset - a kötőszók jelentős arányával együtt - uralja. 
Ugyancsak lényegi kapcsolatot fejez ki az engem - zengem pár is, amennyiben az „én zengem" helyén 
áll a szituáció analógiája: formálnak (engem), tehát (én) zengem. A versben szereplő többi rím a 
pontosság és domináló monotónia együttesét jelzik: ismétlésekkel, azonos szavakkal, ragokkal; erősítve 
a vers belső struktúráját, hierarchiáját. Ugyanezt szolgálja a rímek elhelyezkedése is: a legerősebb 
kapcsolatot kifejező keresztrímek a középső periódusban a felkiáltás spontaneitásából adódóan pár
rímekre cserélődnek, amelyek legutolsó, azonos szótagjukban a csoportrím lamentáló őstípusát is 
sejtetik. Az utolsó periódusban visszatérő keresztrímek egyszerre utalnak a második periódus ráfelelő 
kapcsolatára és az első rész megbonthatatlan zártságára. 

A belső struktúra három periódusa zenei kompozícióra emlékeztet. A periódusok - mondatok -
kijelentések, mely formát ,.megszüntetve" őriz meg a tartalmi impulzus: az elsőben ez az állapot 
lamentáló rajza (még a kijelentés keretein belül), a másodikban ez egy újabb állapot tagadása, de már 

4Kosztolányi Dezső: Ábécé. 

1. döngöl szikrázva 2. kell élni 3. verj világfutó 
visszanézek ráalélni meredt 
zengem engedni tudó 

tenni 
fájni 
várni 
lenni 

449 



(szerkezeti és nem grammatikai) felkiáltásban, a harmadikban pedig felszólítás (az eredmény fel
kiáltása), ugyancsak a kijelentés formájába „törve". Ez a kifejezés itt is tartalommá válik, akárcsak az 
ismétlődő, határjellegű belső struktúrákban felrajzolódó oppozíció: egy egységben vázolt léthelyzet, 
majd újabb egységben ennek értelmezése - mindez visszavetíthető a költői alapállásra: a léthelyzet a 
szenvedésé, az általánosítás az ezzel való elszámolásé: a számadásé. (Egy periódus két, szimmetrikus 
egységre bontható.) Az adott és megváltoztathatatlan passzivitást csak ezzel az illuzórikus aktivitással 
lehet áttörni: elszenvedett formálódás, összeroppanás és műremek-teremtés, vagyis mesterré válás. A 
pusztulásba torkolló szenvedés és költészet többé nem zárja ki egymást, hanem egyszer - és örökre -
feltételezi: a halál, a semmi nem ellentéte az életnek, ennek a teremtésnek, hanem feltétele. Az 
indulatiság, drámaiság (aktivitás) kiegészíti, elmélyíti a monotóniát (passzivitás), ahogy ez a folyamat 
fordítva is érvényes. A mondatszerkesztésben ugyanezek az antinómiák érvényesülnek: formai ki
jelentésekben emelkedik a kijelentés-felkiáltás-felszólítás spirálja - a jambus le-lelassuló zakatolásával 
kísérve, alhterációkkal, „kínrímekkel" és tömör szimmetriával. 

Az egyes rétegek (ritmus, fonetika, jelentésegység, látvány stb.) egymást erősítik, „interféráinak" -
akárcsak a különféle érzékszervekre ható effektusok: a pöröly sötét, a visszanézés szikrázó, a dal 
kormos, a műremek kemény. A tapintás, látás, hallás elemei keverednek, helyenként szinesztézikusan, 
vagyis a megkülönböztető halmazokban egy elemnyi átfedéssel, amely azonban teljesebb, plaszti
kusabb kapcsolatot teremt. A sematizált szemléletességek a „kovácsműhely" keretein belül maradnak, 
amely kontextus a költő eleven tudatát és organizmusát jelenti, a feszültség tehát a „műremekben" 
kulminál és oldódik fel. A „kovács" is csak a költőn keresztül határozza meg önmagát - fájdalom csak 
azzal létezhet, ami fájdalmassá tud válni: a költő és kovács egymásra van utalva. A költő eltárgyiasul — 
műremekké válva lesz tökéletes, vagyis értéknövekedés minőségi értékpusztulással valósulhat meg; a 
fájdalom, a szenvedés azonban - és ez a tragikus irónia - mestervizsgát tesz le. A végső felsorolás 
minőség-jellemzői így antinomikus párokba is rendezhetők: világfutó - meredt; érzéstelen - fájdalmas; 
a tudó, kemény, tökéletes szavaknak nincs párjuk, de ezek önmagukban meghatározatlanabbak, 
ironizálhatok. Az értékvesztés egyben érték-tudatosulást, vagyis növekedést jelöl: a fájdalom döbbent 
rá az érzésekre, a világfutás a helyhez kötöttségre — így a meghatározások an tinó mikusan jönnek létre, 
abban a feloldhatatlan feszültségben, amit a pusztulással feltárulkozó élet jelent, a potencialitás, a 
lehetőség a lehetetlenné válás pillanatában. De itt az értékteremtés válik objektív, a szenvedés pedig 
szubjektív mozzanattá. Ez már nem dialektika: a műremek lehetőségei tárgyiak: elviselni a szituációt, 
összetörve a személyiséget - de mégiscsak a magatartás kényszerítő erejével, vagyis a műremek emberi 
jellemzőjével. Tragikus helyzet, amit a „tárgy" ironikusan szemlél - maga a kérdésfelvetés, a helyzet
ábrázolás is az. Az irónia és a tragikum egymást feltételező ellentétpárja minden antinómiából 
kiolvasható - ez fosztja meg a verset a pátosztól, ez teszi az iróniát öniróniává. 

Az élet irreverzibilis lehetőségének tudatával gazdagodott szubjektum (a még 1935-ben is új 
szerelemre képes Kosztolányi) azért mérheti fel reálisabban a világot, és ebben önmagát, mert már 
szinte kívül van rajta - metaforikusán: mint „objektum" ismerheti fel a hierarchiát önmaga és a világ 
más tárgyai között - ezzel pedig mégiscsak a létező költői szubjektivitás gazdagodik, és emelkedik 
tovább a spirál íve. Ez Kosztolányi magatartásának modellje, a halál előterében. 
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