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Nein is igaz, hazudik az anyakönyvi kivonat : ma is huszonötéves i f jú, mindig is az: 
volt, diákjainak lelkes bá ty ja . A magyar irodalomtörténészek között sajátos egyéniség az övé. 
Arcképét nem rajzolják ki komoly kézikönyvek vagy kövér monográfiák, de ünnepén fel-
sorakoznak a taní tványok és irodalmunk megmentett dokumentumai. 

Személyiségében a művész és tudós találkozik. Filológiai tevékenységét ezért is jellemzi 
oly sok eredeti elgondolás, de életműve is ezért oly szerteágazó, lezáratlan kompozíció. A Magyar 
Irodalmi Ritkaságok sorozatában főként nagy íróink elfogyott, kéziratos vagy lapokban 
szétszórt műveit jelentette meg. A sorozat nélkül csonkák, hiányosak volnának pl. Bessenyeiről 
vagy Péterfyről szerzett ismereteink. A Magyar Irodalmi Ritkaságok tűzpróbájaként adta ki 
Vaj thó a Tarimenes utazásá-t —, gondoljuk el, milyen Bessenyei-kép élne az átlagos magyar 
irodalomismerő és a diák tuda tában a szellemesen elgondolkodtató, ma is friss regény nélküli 
A sorozat hagyományőrző és népszerűsítő szerepe különleges. A Ritkaságok tet te közkinccsé 
Riedl Frigyes egyetemi előadásait, ez ösztönzött félig ismert, az egyszerű olvasó előtt lezárt 
korok, mint pl. a magyar reneszánsz, megismerésére. De valóban a művész makacs álmai 
kellettek ahhoz, hogy a nyomdaköltséget fillérenként előteremtse, néha maga is adósságot 
vállaljon, és a kuta tó munkahoz, a kutató munkával az irodalom rajongóivá varázsoljon poros-
fülű nebulókat. Mert a sorozat másik jelentős érdeme, hogy az egyes kiadványokat tanulók 
publikálták : ők másolták a kéziratot vagy folyóiratcikket, ők ellenőrizték — első fokon — 
a filológiai hűséget és ők javí to t ták a korrektúrát is, — egyszóval litterátorok iskolája volt, 
de a köznapibb képzeletet 'is magasrendű öntevékenységre szoktat ta , s ez már a pedagógia 
igen nemes formája . 

Mert Vaj thó kiváló pedagógus. Nem a szó megszokott iskolamesteri értelmében —, órá-
ján hiába keresték volna tanárjelöltek a módszeres egységeket, tervszerű osztályfoglalkozta-
tást vagy más vaskalapot. De művészi problémáktól izgatott elméje állandóan ku ta t t a és 
ízlelő nyelven tolmácsolta az élet és irodalom nagy találkozásainak élményét. Ösztönzött , 
gondolkodásra késztetet t : egyéniségének ezt a tulajdonságát A tanítás problémái-Ъап kama-
tozta t ta . Ebben a sorozatában jelentetett meg pl. egy ugyan már kissé avi t t , de egyedülálló 
és ma sem érdektelen magyar stílustörténeti könyvet és éppen Vajthó László, ill. Makkai 
László szerkesztésében az Uj magyar költők antológiáját . Az első' kötet kivált a Nyugat köl-
tőinek modern ihletésű verseitől duzzadt, s ez maga is bátor vállalkozás volt akkor tá j t , amikor 
a tankönyvek Adyt is csak tessék-lássék ismertették. A második kötet József Atti lát , Dsidát , 
Radnóti t , Jékelyt , Weörest és sok kitűnő kortársukat muta t t a be. Micsoda u j jmuta tás volt 
ez a versgyűjtemény szürke iskolafalak közé zárt t anároknak, új látásmódra sóvárgó fiata-
loknak! 

Vaj thó filológusi pályája szakadatlan társalgás irodalmunk nagyjaival. Nem állapodik 
meg egy-egy író portáján hosszabb lélegzetű dialógusra, az irodalomnak a humánumhoz szóló 
egyetemes elemeit fürkészi. A Magyar Idézetek Könyve is ennek a szemléletnek a kifejezője : 
a nemzeti öntudat és humánus lelkiismeret szellemi útravalója. Átfogóbb jellegű munkái 
— Bessenyei, Halhatatlan magyar irodalom c. irodalomtörténete — a korallszigetek alakulá-
sának ritmusával épült részletkutatásaiból, ill. egyetemi magántanári előadásaiból. Kalauznak 
szánja tanulmányai t , ahogy Bessenyei-je elöljáró szövegében is mondja , irodalomtörténete 
sem lép föl új szemlélet vagy értékelés igényével, de váratlan, ismeretlen felületeket, szín-
foltokat villant meg egy-egy életműből, pl. Arany költészetének több érdekes poétikai műhely-
t i tkára világít rá. 

A Német költők antológiája versfordításaitól az elmúlt években különös állomásokra 
ju to t t el ez a művészi módon egyéni tudós-pálya. Előbb a nyugdíjhoz, majd később, talán 
figyelemképpen, általános iskolai helyettesítéshez és Verne-fordításhoz. És ő mindkét „figyel-
messég"-nek örült! Energiájának új munkaterületet talált , s ennél nagyobb öröm nem érhette. 
Csak bennünket érhetne nagyobb öröm, ha kortársairól szóló emlékezéseit könyvalakban 
olvashatnánk. Az életerős embernek még százhúsz évet szoktunk kívánni. Mit k ívánjunk 
Vajthó Lászlónak? Még legalább százhúsz új Ritkaságok-kiadást. 
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