
SZILI JÓZSEF 

A líra vajdai gerjedelme 

Az irodalomtörténet-írásban találkozik az életrajz ősi műfaja az irodalmi művek 
poétikai leírásával, értékelésével, magyarázatával. Sőt a romantikus, zseni-köz-
pontú irodalomfelfogásban az életrajz valósággal hagiográfia} 

Vajda János életrajza fényt vet a XIX. század második felének irodalmi életére, 
az irodalmi mozgalmak eseményeire. Életművének legmaradandóbb része, sze-
relmi lírája is életrajzi tényekre irányítja a figyelmet. Reménytelen szerelme szállás-
adója lánya, Kratochwill Zsuzsanna (Georgina, a versekben: Gina) iránt vélt és 
valós életrajzi elemekhez kapcsolja ciklusait és egyes költeményeit - például 
A kárhozat helyén (1872) vagy a Harminc év után (1892) címűt. Szerelmi lírájának 
sajátosságai kíváncsivá tehetik az olvasót személyiségjegyeire, életének fordula-
taira. A Gina-élmény előtti periódusról írta Bóka László: „Gyér adatok közt 
tapogatózva követtük eddig az ifjú Vajda János életútját. Amit róla mondtunk, 
az egy kicsit mindig a korról is szólt, ami kevés szót a korról ejtettünk, az őt 
is jellemezte, jobban, mint a tétova adatok. Éppen életének másokkal közös, a 
korra jellemző sablonjai voltak jellemzők, az, hogy benne is népi származék 
jelentkezett irodalmunkban, az, hogy buzgó diákból vándorszínész lett, hogy a 
polgári megélhetés biztonsága helyett a regényes városi, kávéházi forradalmár 
szerepét választotta, hogy merész versek után bátor katona lett belőle. Eddigi 
életrajzát, kis módosításokkal, minden valamirevaló kortársáról elmondhattuk 
volna: a sok kaland és regényes élmény sokakéval közös, a korral közös, mely 
megkövetelte a rendkívülit, a szertelent. E korban csak a rendkívüli tehetség 
egyénítette az arcokat, még Petőfi is csak műveiben egyéniség, nem élményei-
ben: az erdei lakot egyként pompás költői témának tartották ő is, Tompa is, a 
vérszegény múzsájú Kerényi is, a különbség csak az volt, hogy Petőfi írt egyedül 
remeket róla."2 Bóka hangsúlyozta: „A költők életrajza műveikben van"3 - más 
kérdés, vajon Vajda-könyvében sikerült-e ilyen, a művekben nyilvánuló költő-
életrajzot alkotnia. 

Legalaposabb biográfusa, számos új adat feldolgozója: Komlós Aladár. Ő is, 
mint a korábbi Vajda-portrék és -monográfiák szerzői, nemegyszer Vajda köl-
tészetének közvetlen magyarázatát látja élettényeiben és életrajzi személyiségé-
ben. Általánosságban érvényesek is az ilyen megközelítések. Vitathatatlan pél-
dául, ahogyan Szajbély Mihály indokolja Vajda költészetének műfaji fejlődését: 
„Míg a megélhetés kényszere a közönségnek tett engedmények irányába terelte, 
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addig az elvárásainak éppen nem megfelelően alakuló korviszonyok és szemé-
lyes sorsa fölötti elkeseredettsége, kielégíthetetlen szerelmi szenvedélye a köz-
vetlen, lírai élménykifejezésre ösztönözte, azaz a művelni szándékozott epikától 
a líra, azon belül is a vallomásos líra irányába mozdította őt".4 

1. Életrajz és költészet 

Az életrajzi személyiség életútjával párhuzamosan merül fel a művészi fejlődés 
kérdése. A romantikus zseni öntörvényű teljessége, önmagába zárt, monadikus 
egész volta abszolút fejlődésképet feltételezett. A „művészi fejlődés" egyébként 
napjainkig uralkodó szempontja a pályaképeknek. Még a napi recenziók is az 
író, a költő fejlődéséről szólnak, már egy második kötet esetében is. A fejlődés 
lehet - Taine elmélete szerint - az „uralkodó képesség" (faculté maîtresse) ki-
bontakozása, vagy - Dilthey módján értelmezve - az életrajz eseménytörténe-
tében megmutatkozó élményeknek a művészi fantázia alkata által megszabott 
alkotói visszhangja. Vajdát tartva szem előtt, az „önelvű zseni" kérdése inkább 
csak probléma: különösen akkor, amikor a kétségkívül zseniális költeményei és 
a tömegével szerzett lapos, közhelyes versei, versrészletei közötti szakadékot 
méricskéljük. Schöpflin Aladár így zárja a Nyugatban 1912-ben megjelent, Vajda 
művészetét teljes mértékben elismerő tanulmányát: „Legalább tíz olyan költe-
ménye van, amelyek egész líránk leges-legjavából valók. Többi verseiben is egész 
tömege van olyan szépségeknek, amelyekhez hasonlókat csak nagyon kevés 
költőnk képzelete tudot t létrehozni. Ha verseire visszagondolunk, mintha mind-
úntalan színes, kápráztató tüzek lobbannának ki a hamuból és bevilágítanák 
egy-egy pillanatra az egész tájékot. Alig van magyar költő, akiben több volna 
a lendület a líra nagy stílusához és ha lendületét mindúntalan lehúzzák is belső 
nagy tökéletlenségei, igen gyakran bámulatos erejű kilendüléseket mutat. Élete 
és költészete egyike azoknak a cselekménytelen, nagy belső tragédiáknak, me-
lyek mellett nem lehet megrendülés nélkül elhaladni."5 íme a „leges-legjava" 
és a „belső nagy tökéletlenségei" ellentéte. (Mellesleg: a tanulmány a „legalább 
tíz" helyett cím szerint csak öt-hat kimagasló költeményt említ.) 

Költői termése tekintetében életrajzírói a Gina-élmény előtti és utáni időszak 
közé húznak választóvonalat. (Széles Klára a kortársat, Zilahy Károlyt idézi, aki 
szerint ekkor „elszántan öngéniusza karjai közé vetette magát".6) Kedélyének 
elborulását, emberkerülése elhatalmasodását a röpiratokat követő támadások, 
gyanúsítások és egy 1863-ban elszenvedett betegség, szüleinek halálos balesete 
és az irodalmi Deák-párt bojkottja indokolhatták,7 de életrajzírói a következő 
periódust illetően sem állapítanak meg határozott fejlődéstendenciát. Schöpflin 
hangsúlyozta: költészete bizonyos értelemben nem fejlődik.8 

Az életrajzi személyiség és a költészet individualitása közötti megfelelés lát-
szólag egyszerű egyenlet, szinte puszta tautológia. Talán mégsem az. Komlós 
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Aladár Vajda-könyvének „Vajda János művészete" című fejezetében Vajda „köl-
tői hangját" próbálja meghatározni. „Miben áll ez? az igazságnak valami hami-
síthatatlan ízében, az érzés és kifejezés szokatlan intenzitásában, a nyelv tömör-
ségében s a szavak ezzel összefüggő megnőtt súlyában és értékében. Az érzéki 
benyomást, amelyet lírája kelt, leginkább az erő és forróság szavakkal tudnók 
megközelíteni. Gyakran a pátoszig emelkedik."9 Komlós könyve szinte teljes 
terjedelmében Vajda emberi karakterével foglalkozik, s előadásából az követke-
zik, hogy költészetének vonásai is ezt az egyéb forrásokból megismerhető jel-
lemet körvonalazzák még pontosabban. Szerinte a „pátosz", amely költői hang-
jának jellemzőit mintegy csúcspontban foglalja össze, szintén ilyen - a költő 
emberi karakterére utaló - vonása költészetének: „. . .a pátosz feltétele oly indulat, 
melynek erkölcsi tartalma van. Vajdát hősi jelleme és 1848 lelkesítő élményeihez 
való hűsége tette képessé rá."10 Ez az „igazság" (itt „hűség") „hamisíthatatlan 
ízét" is megmagyarázza. 

Ezt a módszert azért kell kétségessé tennünk, mert olyan benyomást kelt, 
mintha valóban a költői életpálya rajzát és oknyomozó jellemzését nyújtaná, s 
mintha a személyes életsors és az életkörülmények valóban a költészet esemé-
nyeinek magyarázatául szolgálnának. Például ilyen magyarázatául: „A halál 
szerepe, a tájak napfogyatkozás-szerűsége Vajda képeiben nem szorul bővebb 
magyarázatra. Olyan ember képzelete ez, aki a magyar életet és benne a magáét 
Világos óta tetszhalálnak érezte."11 Csakhogy a tetszhalálszerűségnek ugyanilyen 
érzése megvolt Arany és Tompa költészetében is, és a képzeletük is olyan em-
berekére vallott, akik így is éreztek. Hármójuk lírája mégis különbözik. De ha 
esetleg a fenti feltételezés valóban kimerítő magyarázatot nyújt is Vajda tájainak 
napfogyatkozásos állapotára, milyen közéleti, nemzetmitológiai háttere van an-
nak, hogy - mint Komlós maga írta - „a Nyári dél-ben az erdő úgy hat rá, 
mintha az Isten átölelte volna a földet, s szeme, a nap, ragyogna"?12 

Természetes, hogy az életrajzzal megragadható személyiség vonásai, sorsa, 
körülményei állnak a költői művekről szóló magyarázatok, rendszerezések, ér-
tékelések előterében. Az is érthető, hogy ez a kivételes személyiség mint sze-
mélyiség különös mértékben magára vonta az érdeklődést. Viszont lehet, hogy 
az életrajzi személyiségjegyek előtérbe állítása eltereli a figyelmet költészetének 
olyan személyiségjegyeiről, amilyeneket csakis költői szövegekből s azok tágabb 
összefüggéseiből ismerhetünk fel vagy következtethetünk ki. Igaz, még ez sem 
olyan egyszerű. Bóka László utal Horváth János Petőfi-tanulmányára, amely 
szoros párhuzamot állapít meg Petőfi A szájhősök és a fiatal Vajda A nemzethez 
című költeménye között. „Az olvasó csak akkor hökken meg, ha megtudja, hogy 
bár Petőfi előbb írta e verset, Vajdáé előbb jelent meg majd egy évvel. Közvetlen 
hatásról szó sem lehet, az egyezések oly feltűnőek, hogy Petőfi társasága nem 
ölelte volna keblére Vajdát, ha egy kiadatlan vers parafrázisával jelentkezett 
volna köztük. [...] Hogy befogadták társaságukba, hogy éppen e verséért fo-
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gadták be, az még az öntudatlan szarkaság gyanúját is leveszi Vajdáról. Petőfi 
a rokonhangot üdvözölte Vajda versében. A kérdés megoldása éppen az, hogy 
Vajda nemcsak utána ment Petőfinek, hanem ihlete, mely Petőfi tüzén éledt, 
olykor elébefutott a már megfogant, de még ki nem mondott gondolatnak. 
Annyira benne élt Petőfi eszmevilágában, annyira rájárt a tolla Petőfi fordula-
taira, hogy nem volt szüksége mintára az utánzáshoz."13 Utánzás, nem utánzás: 
a szövegindividuum ím tévesen is kötődhet életrajzi individuumhoz. 

Úgy látom, hogy az életrajzi szempont és az életrajzi személyiség túlzott 
előtérbe kerülése az oka annak, hogy a Vajda-portrékban költészete filozofikus 
vonásainak egyik alkati problémája az évtizedek folyamán háttérbe szorult. Tud-
niillik a szerelem- és az Én-érzékelés egy olyan sajátos eszkhatológiája, amely 
egyfelől a személyes egyéni-költői esendőség vonásait, másfelől lírájának világ-
irodalomtörténeti arányokkal mérve is páratlan irányultságát emeli ki. 

2. Értékelés és irodalomtörténeti elhelyezés: 
az irodalomtörténészi kritika stílusváltozásai 

Mennyiben következménye a költő „elhelyezése" az irodalomtörténeti folyamat-
ban annak a helyzetnek, amely az irodalomtörténeti folyamat egy későbbi, az 
előbbiekből is következő szakaszán áll fenn, s amelytől nem tudjuk függetlení-
teni magunkat (vö. Hans-Georg Gadamer „hatástörténeti tudat"-fogalmával14)? 

Megszokott irodalomtörténeti feladat a költő „elhelyezése" a korban és az iro-
dalomtörténeti folyamatban. Közmegegyezésszerű, hogy Vajdát átmeneti alakként 
jelölik meg: valahonnan jövet valamerre tart. Komlós Aladár: „Már idéztük Ig-
notus mondását, amely szerint ő volt az utolsó romantikus és az első modem. 
Schöpflin e nyomon járva úgy határozta meg, hogy ő »éppen a realizmussal el-
lenkező irányba, az absztrakt és a szimbolisztikus irányába fejlesztette a Vörös-
marty romantikáját«. De ha romantikus volt, nem Novalis, Chateaubriand, sőt 
nem is Victor Hugo, Byron vagy Vörösmarty értelmében volt az, nem az 1800-as, 
sőt nem is az 1830-as irodalom, hanem az 1848-as élet értelmében: abban az ér-
telemben, hogy a »tüneményes alakok«, a nagyság megbabonázták, az életben a 
jellem és a lélek nagyságát s a dicsőséget, a költészetben pedig a nagyszabásút 
kereste."15 Komlós hangsúlyozza Vajda plebejus vonásait, s hogy noha az ő költői 
nyelve is „ünnepi beszéd", mint Vörösmartyé, „az övé már átment Petőfi iskoláján 
is, felfrissült a népiességben és a realizmusban. Nem törekszik népiességre, de 
azért nem, mert már magába olvasztotta. Szókincse tele van olyan szavakkal, 
amelyeket Vörösmarty nem írt volna le: hanghordozása, előadásmódja teljesen 
természetes, csak épp nagy dolgokról, nagy fájdalmakról és nyugtalanságokról 
szól. Értelmiségi nyelv ez, de egy paraszti eredetű értelmiségé."16 

Várkonyi Nándor a romantikából a realizmusba vezető úton jelöli ki Vajda 
helyét: „Ahogyan a polgári társadalom atomjaira bomlott, s az egyén (az erős 
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egyén) szolgálatába állt, a költészet is szükségszerűen a lírai egyénre korlátozta 
»anyagát«. Eötvös szava: »kit nem hevít korának érzeménye, szakítsa ketté lantja 
húrjait« - fordítva is érvényes: ha a kornak nincs »érzelme«, a költő sem he-
vülhet. A lírai költő magára marad tehát, s ettől fogva csak saját énjének helyzete 
érdekli. Kialakul a modern lírai én."17 Várkonyi hozzáteszi: „A modern ember 
egocentriája [...] nem jelent visszatérést a romantikus világalkotó énhez, hanem 
éppen az ellenkező végletet: a költő számkivetettségét a teremtés nagy közös-
ségéből, elszakadását minden metafizikai kapcsolattól, s magányának keservét 
vagy újszerű gazdagságát. A modernség a lírai realizmus fejlődésének utolsó 
foka. [...] A realista szemlélet ezután már csak egyetlen fokot hág meg: elhagy 
minden transcendenciát, minden magasabb reményt és mélyebb keserűséget, az 
életet pusztán önmagában nézi, mint egy folyamatot, amelybe a természet élet-
akarása, az »élan vital« veti be az embert, hogy nem ismert erők átvevője s 
továbbadója legyen, semmi több. Ez a modernség végső tanítása, közkeletű 
nevén vitaiizmus: pőrére hántani, magányosabbá tenni az embert aligha lehet, 
utána már csak újrakezdés következik. Ebben áll a realizmus döntő befolyása 
a lírára: kezdetben még a romantikával találja szemben magát, s kettőnek: a 
romantikus és a realisztikus lírai énnek harca dől el Vajda Jánosnál, illetve ő 
mutat reá szemléltető példát. Vajda azonban nem állt egyedül; a régi és az ú j 
küzdelme, a nemzeties-idealista és a realista-modern szellem harca ekkor is, 
mint rendesen, nemzedékek, »iskolák«, helyesen talán csoportok vitájaként je-
lentkezett. A vita már a hatvanas években megindult a fiatalon elhunyt Zilahy 
Károly vezérlete alatt; köréje csoportosultak: Vajda János, Tolnai Lajos, Bajza 
Jenő (József fia), Dömötör János, Reviczky Szevér, Dalmady Győző, Szász Béla, 
Szabados János és mások..."18 

Ebben tehát benne van a romantikustól a modernig ívelő út, amelyet Komlós 
stílusjegyekkel tovább finomít, utalva Vajda lírájának a szimbolizmusig, sőt az 
expresszionizmusig mutató poétikai sajátságaira. S. Varga Pál könyve - megfe-
lelve Várkonyi feltételezésének - részletes filológiai feltárással jelöli ki Vajda 
helyét a gond viseléshit és a vitaiizmus ütközészónájában.19 

Az irodalmi népiesség örökségének sorsváltozására irányul Sőtér elemzése. 
Eszerint Vajda elfordul a népiesség talmi, epigon-változatától. „...Vajda legsa-
játabb lírai hangja csak a népies örökség bizonyos elemeinek fokozatos feladása 
árán születhetett meg. Az 50-es évek ciklusai közt még feltűnően nagy helyet 
foglalnak el a népdalszerű formák; gondoljunk az olyan darabokra, mint a Sze-
relem édenének valamennyi verse, a Sirámok IX, a Szerelem átka I, a Gina emléke 
IV, X, XIII, XIV stb., stb., valamint az ősi nyolcasokban írt költemények nagy 
számára - mindezek a költemények híján vannak még annak az újszerű kép-
művészetnek, s annak az erősen intellektuális színezetnek is, mely Vajda érett 
korszakában, költészetének sajátos, összehasonlíthatatlan jellemzője lesz."20 Sőtér 
István szerint „Vajda költői hangja tehát a Petőfi-örökség továbbfejlesztéséből 
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született meg. Ez az örökség nem »magától-értetődő« módon került Vajda bir-
tokába, hanem bizonyos elemeknek (pl. a népdalszerűségnek) kiküszöbölése, 
illetve, másféléknek (pl. Vörösmarty képalkotó művészetének) népiessé áthaso-
nítása révén. Vajda költői hangjában egy nyugtalan, modern, újszerűen intel-
lektuális líraiság vegyül el a Petőfi-örökség nyomán kialakított »klasszicitás«-
eszmény tisztaságával, egyszerűségével. Vajda, miközben harcol a talmi népi-
esség ellen - a maga költészetének anyagát a 48 előtti népiesség legértékesebb 
elemeinek fenntartásából, gazdagításából teremti meg."21 

Első monográfusa, Rubinyi Mózes könyvének „Elődei és utódai" című feje-
zetében felsorolja Vajda Petőfi-reminiszcenciáit. Ilyeneket: 

Vajda Petőfi 
Üstökös Karácsonykor 

„Mint vészt jelentő üstökös az égen, 
Magányos pályán búsan bujdosom. . ." 

Sirámok I. Édes öröm ittalak már 
„Mért születni, minek élni?.. ." „Nem legjobb-e soh'sem élni?" 

Harminc év után Honfidal 
„E lélek a te Veszta-templomod. „Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képében látod magad. Oltára képed.. ." 

Bujdosik a fa levele Temetésre szól az ének 

Az állatkertben Rab oroszlán 

Lenni vagy nem lenni Rab oroszlán 

Rubinyi megjegyzi: „A Csapongás c. rapszódia egészen Petőfi Minek nevezzelek 
c. rapszódiájának másolata."22 Egyéb formai hasonlóságokra is utal. 

Persze ugyanígy az Arany-líra hangvételével fennálló párhuzamai is felsorol-
hatok, annál is inkább, mivel korai epikus kísérletei is erősen Arany hatása alatt 
álltak. Lírája alkati vonásainak is ez egyik forrásvidéke. Talán még azoknak a 
főnévi igeneves soroknak is, amelyeket Keszi Imre a népies forma megújítását 
példázva idéz: „Egyszer megölelni, / Egyszer megcsókolni, / Örökké ölelni, / 
Örökké csókolni!" (Gina emléke XIII)23 - , ott van a párja Arany szavaiban: „Egy-
szer megláthatni. . . halálnak sem adni.. . / Fölnevelni szépen.. . gyönyörködni 
benne... (Az első lopás). Avagy Vajda infinitivusainak is része lehet benne, hogy 
Arany egy évtizeddel később is ezt a hangot üti meg a Toldi szerelme VI. éne-
kében: „Oh, bújni, pirúlni, a földbe sülyedni, / Elveszni!... de mégis szeretni, 
követni!" Vajda infinitivusainak (Sirámok III, A vaali erdőben 3-6. vsz., Gyászvég), 
illetve egyéb azonos nyelvszerkezeteinek (feltételes jelen idejű szerkezetek 
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tizenhét soron át a Gina emléke XXXI.-ben) sorjázására már Rubinyi Mózes fel-
figyelt.24 

Igazi újdonság-ereje azonban nem annak van, hogy a népies hangot lapidá-
risan a nyelv törzsalakjaira (főnévi vagy melléknévi igenevekre, antitetikus szer-
kezetekre, képpel, gondolattal telített nyelvi tömörítvényekre) redukálja, s így 
vonja ki a népdalszerűből a „tisztán" dalszerűt (Lied-szerűt?), hanem „annak 
az újszerű kép-művészetnek, s annak az erősen intellektuális színezetnek", 
amelyre Sőtér utal. 

Bóka nem Ady, hanem Kosztolányi lírájában látja a Vajda utolsó versének 
utolsó versszakában felidézett „Kétségbeejtő borzadály" örökösét.20 Barta János 
Vajda szerelmi költészetéről szóló tanulmányának „Zárszó és kitekintés" című 
fejezetében írja, hogy „a szépség és a gyönyör himnikus elragadtatása a Kom-
játhy-féle eksztatikus szerelmi líra előképe, s előremutat a szerelmi élménynek 
filozofikus távlatokba való helyezése is. A hangulatlírának már Tompánál is 
megvannak az előzményei; ahogy a szerelmi bánat vagy gyönyörsóvárgás le-
halkul, a tájhangulatba olvad bele, ez már új fázist jelent a Petőfi-Arany-hagyo-
mányú, szituációs érzelemkifejezéshez képest. A Gina emléke XXXII., a Kísértetek 
és a Harminc év után féléber, laza asszociációkra épülő globális hangulatképei 
már modernebb, lazább, oldottabb lírai közlést előlegeznek. S talán nem tévedek 
nagyot, ha az Idyllről a nemsokára fellépő Heltai és Ignotus könnyed-cinikus 
szerelmi évődései jutnak eszembe."26 

Mindez részvételt feltételez az irodalom fejlődésfolyamatában. Ha az iro-
dalomtörténész a másodvonal számára keres irodalmi érdemeket, rendszerint 
ebben a részvételben találja meg a lehetőséget. A másodvonalbeli művész ezáltal 
nyomban beleolvad a fejlődés nagyobb vonulataiba... Hiszen a csakis az ő mű-
vészetére jellemző szinguláris jegyek nem eléggé kiemelkedőek, kiteljesedettek 
ahhoz, hogy önmagukért álljanak helyt, mint a zseni esetében. 

3. A stílustörténet mint teleologikus poétológiai eseménytörténet 

A stílustörténeti megközelítés látszott hosszú és fontos perióduson át, s a gya-
korlatban látszik máig is, legideálisabb eljárásnak a poétikai „események" tör-
téneti leírására és rendszerezésére, azaz a stílustörténeti fejlődés, korszakolás 
stb. formáiba való beállításra.27 A fentebb már felmerült terminusok (romantika, 
realizmus, modernség stb.) elsőrendűen stílustörténeti kategóriák. Stílustörténeti 
vonzatúak a műfaji fejlődésre (népdal-dalforma) utaló észrevételek, s persze a 
történelem irreverzibilitása jelen van az öröklött, átvett, utánzott stb. stílusjegyek 
problémájában is. 

Lehetségesek-e olyan szövegi tulajdonságok, amelyeknek szerepe van a stí-
lustörténeti meghatározásokban, de amelyeknek történeti beágyazottság nélkül 
is helyük van a költészeti minőség és milyenség leírásában? Feltehetően éppen 
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ezek képeznek, egyedileg vagy összefüggéseikben, olyan szingularifást, fejlet-
tebb fokon monadikusnak tetsző különbözőséget, amilyenben a zsenialitás je-
gyeit észlelhetjük. 

De felmerül az a kérdés is, vajon a történeti folyamatban meghatározó sze-
repet játszó vagy a folyamaton kívül, egy statikus rendszerben is kiemelkedő 
szövegtulaj donságok észlelésének, kijelölésének, értékelésének nincsenek-e tör-
téneti előfeltételei? Nem minden korban ugyanazt észleli a kritika és a közönség 
sajátszerűnek ugyanazokban a szövegekben - a stílustörténeti korokat jellemző 
stílussajátságok ízlésbeli sajátosságoknak is megfelelnek. S ez nemcsak a múl tban 
volt így: mai ízlésünk, amely persze távolról sem egységes, s amelynek válto-
zatait a történeti előzmények is alakítják, majdan ugyanúgy sajátosan korhoz 
kötött ízlésként jelenik meg a megfigyelők előtt, mint előttünk a barokk kor 
vagy a szentimentalizmus ízlése, stílusmentalitása, mentalitásának stílusa. 

A képek erejétől a szintakszis dinamikájáig 
Az irodalomtörténet ilyen hatástörténeti szempontjából tekintve is tanulságos 
Vajda megítélésének története. A századfordulótól távolodva a figyelem egyre 
inkább Vajda képalkotásának egyediségére terelődött. Schöpflin nemcsak jelen-
tős bölcselőnek nem tartotta, nem tartotta figyelemre méltónak képalkotását 
sem: „Vajda, ahogy képekben aránylag szegény, gondolatokban sem gazdag. 
Egész gondolkodása visszavezethető kevésszámú hatalmas eszmére s ezekben 
sincsenek gazdag árnyalatok, a gondolkodás differenciáltságát eláruló, finom 
átmenetek. Ezért gondolkodása olyasforma, mintha mázsás, faragatlan termés-
kövekkel dobálózna, melyek minduntalan azzal fenyegetik, hogy visszaesnek 
rá. Nem bír a gondolattal, nem uralkodik fölötte, inkább a gondolat ragadja 
magával sötét mélységeibe, melyekben félvakon topog."28 Ez igaz lehet. Látszik, 
annyira mellékesnek tartja a Vajda-líra képiségét, hogy úgyszólván csak a böl-
cselemmel való összevetésben jut neki - ugyancsak negatív eredménnyel - némi 
érdeklődés. 

A legnagyobb figyelmet Komlós Aladár szentelte Vajda képalkotó tehetségé-
nek, s e tehetség megnyilatkozásában irodalomtörténeti, stílustörténeti fordula-
tot látott. Az üldözött című tanulmányában (1970) írja: „. . .mert befelé forduló 
költő, vele kezdődik a kép uralma a lírában. Hiszen, szemben a külső tárgyakkal, 
a belső dolgok csak hasonlattal, metaforával mutathatók meg. Petőfinél a kép 
gyakran kieszelt ötlet, csak játék, nála a közvetlenül meg nem nevezhető lényeg 
kifejezője. Petőfinél, Aranynál a vers szövete a nyelv szokott egyszerű elemeiből, 
nála képekből van szőve, s egy-egy megnevező szó fűzi össze őket."29 Komlós 
Vajda magába zárkózásával, befelé fordulásával magyarázza a képzelet elsőbb-
ségét: „Lelke szubjektív tartalmai annyival erősebbek az objektív jellegűeknél, 
hogy a valóság gyakran el is veszti számára a valóságjellegét, s úgy érzi, a lét 
csak álom."30 „Vajda előtt mintha egy-egy látomás állna, kényszerítve őt, hogy 
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rajzolja le őket, ez a váz, melyre a vers épülete felépült (Hi'isz év múlva, Az 
üstökös). Vagy ha nem is váz, a vers legfontosabb érzelmi mondanivalója min-
denesetre benne gyűlik össze (mint pl. a Harminc év után utolsó strófájában). A 
költemény mintha éppen arra szolgálna, hogy többé-kevésbé hosszú reflexiók 
kapaszkodóin át eljuttasson a képig, ahol aztán megpihenhetünk. Itt a csúcs, 
ahonnan átláthatjuk az egész élettájat, ez a gyújtópont, amely a lélek minden 
sugarát összegyűjti."31 Kifejti, hogy Vajda „néha egyetlen képre építi a verset, 
máskor meg tolonganak a képei".32 „Képzelete nem is a változatosságával kap 
meg, hanem frappáns, egyéni és erőteljes voltával. Már jelzői közt is olyanokat 
találunk, mint: pillangó lét, hóhér idő, lobogó gyász, méhszárnyú nesz, siralom-
házi lelkek stb. Általában mintha gondolatban kitörölné az elkopott, erőtlen 
fordulatokat: nincsenek henye töltelékszavai, híg, közhelyes jelzői; csak súlyos, 
nagy kifejezőerejű szavakat mond ki. Olvasása közben az az érzésünk, hogy 
állandóan a nyelv hegycsúcsain járunk. S még jelzőinél is meglepőbbek a ha-
sonlatai, mint: »Nagy tarjagos felhőknek ormán, Mint fehér szűz a zárda tornyán, 
Előjön a hold« (Gina emléke XXXII. dal). E képek egymástól igen távoli dolgokat 
összekapcsoló és eredeti voltuk következtében úgy hatnak, mint a sötétben vá-
ratlanul kigyulladó erős fény. Elég példaképpen a világpusztulás álmának le-
írására gondolnunk az Alfréd regénye I. fejezetében, ahol másodpercenként gyul-
ladnak ki a százvattos fényű hasonlatok; a Végtelenség-re, ahol a képek ereje és 
áradó gazdagsága shakespeare-i méreteket ölt; a Nyári éjjel-ve, ahol a világok 
életét és pusztulását megjelenítő képek megdöbbentenek fenséges és újszerű 
voltukkal."33 „Vele megkezdődik líránknak az az Adyig bezárólag tartó korsza-
ka, amelyet a befelé fordulás, a külső dolgok elhanyagolása, a szubjektív ele-
meknek az objektívek rovására érvényesülése jellemez."34 „Nem a Mont Blancot 
látva jut eszébe saját lelkiállapota, hanem önmagán tűnődve bukkan rá a Mont 
Blanc képére; a valóságban nem is látta soha, csak úgy konstruálta meg."35 

„Vajda a legelvontabb dolgokat is látja: »Naptárak, órák józan emberekként Ütköztek 
össze a részeg valóval«, vagy: »Én mindig ezt az órát látom, E hézagot a mult időben, 
Mit ki nem tölt a teremtő sem, Mely visszaásít, onnan rája Mint a halott leesett álla...« 
Sőt, akár a szimbolisták, a hangokat is látja: mikor pl. a föld »Borzasztó siketítő 
csattanással, Amelynek óriási cápatorka Benyelte mind a többi hanghullámot«, ketté-
hasadt alatta."36 „Képei gyakran fürtösen születnek. A XXXII. Gina-dalban pl. 
»Nagy tarjagos felhőknek ormán, Mint fehér szűz a zárda tornyán, Előjön a hold s 
meg-megállva, Merengve néz a keresztfákra«. Ez a kép elég is volna. De Vajda úgy 
érzi, még nem fejezte ki teljesen a hold hatását a temető fölött, s így folytatja: 
»Mint csöndes őrült, ki andalgva / Magához jő egy pillanatra, / És széttekintvén, amit 
lát, hall, / Lelkét betölti borzalommal; / Elméje, sebtelt szive fájdul, / És könnye sűrűn 
megered, hull, / Hull egy hideg fehér halottra, / Mint holdsugár a sírszoborra;« Azaz 
a hold úgy néz, mint egy csendes őrült, akinek könnye úgy hull, mint a hold-
sugár. Szerencse, hogy ellenfelei nem vették észre ezt az önmagába visszatérő 
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görbe vonalat. Hiszen oly könnyű lett volna gúnyolódni rajta, azt állítani, hogy 
Vajda a holdsugarat végső soron a holdsugárhoz hasonlítja. Holott nem igaz, 
a csendes őrült képe, amelyet Vajda a hold képéhez felidéz, önállósul itt; Vajda 
már megfeledkezett a holdról, a csendes őrült oly elevenen áll előtte, hogy le 
kell rajzolni azt is, a könnyeit is, s ezeket, nem a holdsugarat hasonlítja a hold-
sugárhoz."37 

Amikor Komlós ezt a könyvet, illetve disszertációját írta, a hivatalos irodalom-
elméleti ideológiával szemben a realizmusellenesség vádja ellen is meg kellett 
védenie Vajda ekként feltárt szubjektív képalkotó eljárását.38 Ezt csak az Ady 
költészetéhez vezető irodalomtörténeti fejlődésre hivatkozva tehette meg, meg-
állapítva: „így lett Vajda megalapítója egy új költői iránynak, mely hallucinációs 
erővel fejezte ki a meghasonlott, magányos ember fájdalmait, őse Reviczky, 
Komjáthy, Ady Endre költészetének."39 Komlós Vajda hallucinatív vonására, 
vizionárius képi erejére már Az új magyar líra című könyvében is célzott: „íme 
a pozitivista megfigyeléssel szemben megjelenik a magyar lírában a hallucináció. 
Vajdának valóban vannak strófái és képei, amelyek monumentali tásának és elé-
vülhetetlen vizionárius erejének párját kell keresni (Nyári éjjel, Husz év után)."40 

Barta János is azok közé az irodalomtudósok közé tartozott, akiket megra-
gadtak Vajda beláthatatlan emberi és művészi szélsőségei. A Tantalnsz álma című 
tanulmánya az Alfréd regényéről szól, s benne előtérbe kerül a képiség és a 
látomásosság. Ebben a verses regényben „figyelmet csak az álompanoráma ér-
demel"41 - állítja a tanulmány. Nem is egyszerűen csak látomásos képei, hanem 
a megjelenített káosz és a káosz megjelenítésének művészi „rendje" miatt: „A 
spontán vágyakból, sóvárgásból, haragból, gúnyból, lekicsinylésből áramlik ki 
- amit különösen a kényesebb olvasó élvez: a tónus színváltogató tarkasága: 
pátosz, irónia, lírai vallomás, őszinte hév és malícia. Sehol másutt ilyen gaz-
dagságot nem tudott kifejteni Vajda. Különösen nagy művésze a pejoratív esz-
tétikai hatásoknak: aminő a groteszk, a torz, a nyersen triviális - , de olykor 
meg is borzongat, és az epés gúnyba, a romboló indulatba már-már a macabre 
árnyalata vegyül, mint a nagy emberpusztítás rajzában. A zord fantáziában 
egyszerre csak mintha a nyelvét öltené ki: Alfréd a halál kaszájával aratja a 
Duna-parton az embereket, mint kaszálók a szénát; a Duna piros lesz a vértől, 
de csak szélén, s a zöld part, a véres és tiszta víz »hármas színében lentebb a 
vidéken Játszhatta kortesül a nemzetit«."42 Vagy, az itt következő idézethez 
csatlakozó megállapítások: 

A nap rendetlenül kél s szélvihar 
Porába burkolózva, fénytelen, 
Sugártalan csüng ottfeledve a föld 
Tányérja szélén, mint lenyakazott 
Embernek porbahullt véres feje. 
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„Tettenérhető, hogyan olvad össze a romantikus fönség, monumentalitás és ér-
zékies telítettség a borzongató, groteszk realitással. - Hasonló jellegzetes szín-
keverés érezhető az elbeszélés hangnemén is, mint képanyagán. Ahogy indul, 
az valóban a verses regény műfaji jegyeihez tartozó szubjektív, fesztelen, laza 
és körülményeskedő modor, amely csaknem mint hallgatóhoz fordul az olva-
sóhoz; helyenként jól is sikerül neki a hangnem mímelt pózoltságának éreztetése; 
egy ilyen fonal többé-kevésbé észrevehetően végighúzódik az egész költemé-
nyen - noha elnyomja hol a személyes gyötrődés és tépelődés feszítettebb ko-
noksága, hol a kozmikus dimenzióba illő pátosz, hol a sóvárgás líraisága. Szinte 
állandó a lebegés, őszinte nekihevülés és halk vagy erősebb irónia között; a 
hangváltást, az átcsapásokat sikerül Vajdának művészien űzni. Legalább egy 
beszédes példát: A nagy Káoszból új világ van születőben; az új Édenkertben 
már ott sejlenek Izidora bájai: a jó és gonosz tudás fájának ágai közül mint éjből 
a Kaukázus 

Hócsúcsai, midőn a hasadó 
Hajnalnak első lángja önti el: 
Fénylett ki Izidora pongyolája, 
S a lángoló fürt hattyúvállakon... 
Mert notabene - meg kell vallanom -
Egy kis különbség volt a biblia 
S új édenem közt: nevezetesen 
Az érdekes fügefalevelet, 
A cselszövő kígyót és átalán a 
Szaloni öltözéket illetőleg..."43 

A káosz megjelenítésének megfelelő művészi „rend" (ez itt nem lehet a dis-
tanciáló „keretezés" rendje) megteremtéséhez („a hangváltást, az átcsapásokat 
sikerül Vajdának művészien űzni") alighanem fő eszköz a szintakszisnak az az 
ereje, amelyre Vajda e műve kapcsán Barta János elsőként hivatkozik. A „fel-
szabadult lelki energiák kiáradásával kapcsolatban" sorolja fel a szintakszis ki-
emelkedő stílusjellegzetességeit. Ilyen „a mondatok átfogó erejének, tehát terje-
delmének is megnövekedése".44 A mondatszerkesztés, mondatkötés (szövegtani) 
sajátos módjának kettős háttere van: „A mondatokat nemcsak a belső hév viszi 
előre, hanem az álomképek spontán gomolygása is, amely szétoldódva dobja 
ki hullámként mozzanatait; s ennek eszközei az egymáshoz folyamatosan kap-
csolódó nagyívű mondatok. Amikor az új Édenben az új Évát megpillantja és 
már-már szentségtörő merényre tüzeli föl magát: ponttól a bezáró felkiáltójelig 
harmincöt sort olvashatunk meg - ez alighanem a maximum, s nyilvánvalóan 
három-négysoros mondathullámok is akadnak, de az átlag 8-10 sornyinak lát-
szik. - Mivel tölti meg ezeket a széles mondatkereteket? Egy szóval megmondva: 
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a kifejezési próbák minden eszközével. Alá- és mellérendelésekből, előre- és 
hátramutatásokból szövevényes erődrendszert épít, amely számos kanyaron és 
duzzasztón [sic!] halad előre. Különösen szereti a mondatrészeket halmozni: 
jelző jelzőre, ige igére torlódik föl. 

Tündöklő kupolák, miként a terhes 
Felhők a szélben, szerte szakadoznak; 
Márvány- és vászonangyalkák a légben 
Elszéledeznek árván, szétröppennek 
Mint az anyányi verebek; a nép 
Kétségbeesve, lobogó hajakkal 
Rémülve ront ki és viszi magával 
A templomajtót - de mi haszna, ott meg 
Ketté hasad hosszában egy-egy utca, 
Amint vonítva, hörgve ásítoz 
A föld; s lángnyelvét öltögetve, fojtó 
Párát lehelve tátogatja száját 
Az éhező pokol... 

Ehhez a hogy úgy mondjam, szintaktikai dinamikához társul a stílusenergia 
másik nagy forrása: a képiesség, a képek és hasonlatok megnövekedett sze-
repe."45 

Barta ehhez a dinamikus szövegépítő módszerhez társítja, s így mintegy ma-
gyarázattal is ellátja a korábbi, a képtechnikát csak metaforikus utalással-meg-
nevezéssel megragadó stílusleírást: 

„Már Komlós leszögezte, hogy Vajda nem az Arany-iskola hagyományos 
képfejlesztő technikáját alkalmazza; a képei tulajdonképpen kép-fürtök. Kép-
ből kép fejlik ki, egymásba nőnek, a fantázia új meg új oldalról, új perspektí-
va feltárásával köröz a kimondandók centruma körül. Nagy erejű átívelések 
bontakoznak így ki: az álomlátás nagy metaforáinak és hasonlatainak kisebb 
vagy nagyobb fokon, de általában polifon alkatuk van. Hadd beszéljen né-
hány kiemelkedő példa: Amikor a világkatasztrófában az évszak rendje meg-
bomlik: 

A jégcsapos tél, e goromba pór 
Beront a nyárba, betolakodik, 
S kérges saruival tiporja össze 
Annak virággal ékes termeit... 
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Az új éden: 

Paradicsommá, szűzzé lesz a föld, 
S mi vesztjük azt el majd megint egy oly 
Órában, melynek kéjeiért kilenc-tíz 
Évezredig korbácsolják, verik 
Haragra lobbant irigy istenek 
Az embermilliókat... 

A nő közönye: 

...épp e kétségbeejtő 
Dölyfével önt olajt tüzemre, mely 
Olthatatlan, mint a ház, amelyet isten 
Haragja üt meg, durrogó viharban. 

Zárjuk a sort a Vajdához legillőbb költői képével: A nagy káoszban összezava-
rodott csillagok között: 

Gyorsan növekvő fénnyel megjelent, mint 
Az elítélt világ közelgő végét 
Hivatalosan bejelentő hírnök: 
A rémületesen fölséges, fényes, 
Utján világokat fölforgató 
Aranyhajú nagy üstökös királyné, 
Kinek uszályát sorba hódított, 
Trónvesztett napkirályok emelik; 
Kinek palástja e zűr éjszakája, 
Amelyben a megbontott csillagtábor, 
Mint a rekeszeiken áteresztett 
Fenevad-állatok sereglete, 
Egymást tiporja össze, zúzza, marja... 

A szintaktikai formák, a szókincs gazdag kevertsége, a képek túlfeszítettsége 
mintha már valami előízt adna abból, amit majd évtizedek múlva az exp-
resszionizmus fog megvalósítani. (»A magyar expresszionizmus őse« - ez a 
megállapítás szerepel Komlós Aladár könyvében is, a Művészete c. fejezet-
ben.) [,..]"46 

Kénytelen voltam szinte teljes terjedelmében idézni Barta János idevágó el-
gondolását, amely nemcsak azt mutatja meg, milyen fordulattal tér rá a hazai 
kritika a képiség, látomásosság megfigyelésének évtizedei után a szövegezés, a 
mondatrend (a káosz rendje is rend, sőt már annak is megvan a tudománya) 
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problémájára, illetve értékelésére. S ami az Alfréd regényét illeti, hol van ez az 
iróniát értő felfogás az egykorú „naiv" olvasóétól, mondjuk Gyulaiétól! A verses 
regény megjelenésekor Újabb költői beszélyeink (Budapesti Szemle, 1877, 203-212) 
című bírálata Bulla János és Koroda Pál műveivel egy sorban tárgyalta: „Az 
egész cselekvény holmi bizarr véletlenen alapszik, a mi pedig a jellemrajzot 
illeti, az teljesen elhibázott, de úgy látszik, hogy a költő általában nem is törek-
szik ilyesmire, mintha azt a lángész méltóságán alul álló dolognak tartaná. Alf-
réd úr, a m ű hőse, csodálatos keveréke a hóbortos eszményiségnek s az állatias 
érzékiségnek. Komikain vagy humorosan tárgyalva talán lehetne belőle valami, 
de így semmi."47 Miután a sztori irrealitását ironikus előadásban szemléltette, 
megállapította, hogy „egy részvétre érdemes férfiú helyett egy futó bolondot 
rajzol, a kinek sorsa nem igen érdekelheti az embert".48 A nőalak jellemzése 
sem marad t szó nélkül: „Izidora egy vöröses hajú báb, kellem és szellemi báj 
nélkül. Egyébiránt alig szól egy pár szót az egész beszélyben s a költő a helyett, 
hogy lelkét tárná fel, leginkább csak átlátszó ruhaszövetével bajlódik. Tulajdon-
képpen hiányzik e beszélyből a szív, a szenvedély rajza, mert Alfréd úr őrült 
álma és féleszű töprengése a szenvedélynek nem annyira rajza, mint paródiája. 
A szerelmi mámorban harapott sebet is megtalálhatni Heinenál a Hastingsi csa-
tatér czímű balladájában, midőn a hat tyúnyakú Edith a halottak között erről 
ismer a Harold király holt testére. De Heinenál ez egy megható mellékvonás, 
itt pedig bizarr és frivol központ, a mely körül az egész cselekvény forog."49 

Látható, hogy itt bizony még mindaz „egy az egyben" negatívum, amit Barta 
János egy évszázaddal később a fentebbi idézetben a „bizarr és frivol" javára 
ír. Gyulait nem tévesztette meg az előadásmód: „A cselekvénynél és jellemrajz-
nál az elbeszélés és hangja sem különb. Alfréd úr maga beszéli el történetét, 
de nem annyira páthoszt vegyít gúnyorral, mint dagályt prózával. Nem mond-
juk, hogy nem akad meg egy-egy sikerültebb hely is e beszélyben, de egészben 
véve e m ű jellemvonása erőlködés érzésben, gondolatban és kifejezésben egy-
aránt. A költő erőteljes akar lenni s nyerssé válik, nagyot szeretne mondani s 
dagályba téved, vadássza a maró gúnyt s majdnem azt a hatást teszi reánk, 
mintha káromkodnék."50 

Miután Gyulainak sikerült ízekre szabdalnia az Alfréd regénye álom-képvilágát, 
leszögezte: „A mi tisztán a nyelvet illeti, az jobb, mint hasonlatai; minden esetre 
jellemzetes, de kevés benne az erő és báj. Néha áradozó és nehézkes; nem igen 
fordulatos s kifejezései gyakran vagy feljebb vagy alább járnak, mint a hogy a 
tárgy megkívánná."51 Ami a szintakszis dinamikáját illeti, arról is volt egy jó 
szava: „Mondatai mintegy összetörve nyúlnak egyik jambus-sorból a másikba; 
a nyelv hangzatosságával, a verselés zenéjével nem sokat gondol vagy nincs 
hozzá elég ereje."52 

A Gyulai-bírálat centenáriumán megjelent Barta-tanulmány Gyulai narratoló-
giai észrevételeit tulajdonképpen a közvetítettség kategóriájával „állítja át". Esze-
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rint Vajda „nemcsak az álmot, hanem az egész történetet, hogy úgy mondjam, 
groteszk zárójelbe teszi. Tamás Attila mutatot t rá, hogy a nagy mitikus láva-
ömlésnek az első hangütéstől fogva van valami érezhető szatirikus, önironizáló, 
illúziófékező felhangja (ezért tartja paródiának), a kitombolás közben jelentkezik 
valami ha nem is kijózanodás, de enyhe kétely, kicsit csúfondáros mosoly-féle. 
A funkció tehát valahogy mégis, kimondás és (talán akaratlan) fölülemelkedés, 
a nyomás enyhülése."53 [...] „Mintha tehát valami lezárás-eltávolítás is dolgozna 
itten..."54 Vagyis a modernségen iskolázott kritikus számára gyökeresen mást 
jelent a distanciálás-keretezés követelménye, mint Gyulai számára. 

Az Alfréd regénye még Schöpflin szerint is (aki a distanciálás követelményének 
kiiktatásával, a mű szubjektív líraiságának kiemelésével próbálta megvédeni) 
„tele színfalhasogató, szertelen romantikával, de itt a hang, az egész stilus jobban 
talál a költő egyéniségéhez és valami heves, izgatott líra vibrál a hangos bom-
basztok mögött, amely elárulja, hogy a költemény mégis csak valami átélés 
eredménye [...]. A Gina iránti szerelem egész életre szóló tátongó sebe vonaglik 
a költemény páthosza mögött."55 

Bóka László viszont már az Alfréd regénye nagy végítélet-jelenetét idézte föl 
könyvének záradékaképp: „Nem kora nyelvén szólt, hanem a látnokok, remeték, 
Istentől megszállottak, gyógyulásért esdő ördöngösök, hitetlenségükben szen-
vedők, hitvallóik nyelvén."56 S ezzel, ha ú g y tetszik, át is helyezi a kérdést e 
nyelv színterére. S ez a nyelv esetleg Barta elemzésének megfelelően lehet a 
káoszt a káosz rendjével (szintakszisával) ábrázoló-kifejező szövegalkotás. 

Amikor Barta János a „szintaktikai dinamikát" emeli ki, ennek a szövegté-
nyezőnek azt a távlatát (az expresszionizmust) villantja fel, amely már poláris 
ellentéte annak a harmónia-eszménynek, amely Gyulai bírálatában nem egysze-
rűen az elfogultság okán fundamentum, hanem mint i rodalmunk korabeli nagy, 
korszakos fejlődéseszménye. Igaz, ez Vajda ellenében ma már ama eszménynek 
inkább csak negatív lenyomata, de az iránta érzett nosztalgia még Ady fölemel-
kedése idején és az ő elismerésével egy sorban a magyar irodalomtörténet-írás 
Barta Jánosra (s ma is sokunkra) ható, hatásával generációkat átfogó, sőt átívelő 
iskolateremtő mesterét, Horváth Jánost ilyen szavakra ihlette: 

„Az irodalom területén Csengery, de főképp Kemény, Arany és Gyulai e 
klasszikus bölcsesség kimunkálói. Az ő felfogásuk szerint való irodalomban 
össze van egyeztetve: nemzeti és európai, általános emberi és magyar, hagyo-
mányos és korszerű, mű- és naivköltészet, valóságtisztelet és a képzelet szabad-
sága, ész és érzelem, közösség és egyén, anyag és szellem, test és lélek joga és 
érdeke. N e m kizárólagos, nem legfőbb érték nekik a költészet sem; úr a maga 
területén, de ott sem sértheti meg nagy érték-társait: a jót, az igazat, bár alkot-
mánya nem azoktól függ. Sugalmazójául szívesen fogadja magát e nemzeti vi-
lágnézetet, de akkor sem alárendelt fejtegetője, hanem szabad énekese neki a 
maga örök törvénye szerint; ihlete élményi szabadságát, változatos alkalomsze-
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rűségét nem korlátoztatja általa, s éppen n e m teszi meg kizárólagos tárgyává, 
mintegy témájává. Előrebocsátottam ez ismert dolgokat, hogy a következőkben 
mérlegelni tudjuk: mit hagyott ott, s minek a kedvéért, az, ki e klasszikus vi-
lágnézet szilárd talajáról először siklott le jelentékenyebb költőink közül..."57 

Nos, a deviáns itt nem Vajda, hanem „a filozófus Reviczky Gyula". Vajda, 
legalábbis a hatvanas évektől kezdve sok tekintetben a „nemzeti klasszicizmus" 
(itt ugyanis erről van szó) hitehagyottjának számíthatott. Az Alfréd regénye a 
„nemzeti klasszicizmus" ellentéteket kiegyenlítő harmóniaeszményét még szin-
taktikájával is sérti, semmibe veszi. Ellenében bizarrsága = modernsége - min t 
Barta János kimutatja. 

Van azonban a szintaktikai és a képi dinamika megkülönböztetésének egy to-
vábbi, Vajda nagy lírai darabjaira kiterjeszthető érvénye is. 

Ezen a ponton nem a „kép-fürtök" vonatkozásában (ahol is része a szintaktikai 
dinamika a képfejlesztésnek), hanem a Barta János által felismert önálló tényező 
értelmében emeljük ki a szintaktikai szövegszövés-módot a képi (akár kalei-
doszkopikus, akár concetto-szerű) nyelvszerveződés köréből. Ehhez először is 
be kell hatolnunk annak az ellentétállításnak a zugaiba, amely Vajdával szemben 
a „minden vagy semmi" elve alapján rendeli a képi megoldás alá azt az érvelő 
szerkezetet, amelynek, ha van egyáltalán érdeme, érdekessége, telítettsége, az 
feltehetően a szintaktikai, sőt a mondaton túli szövegépítkezés technikájában 
rejlik. 

Gondolat szerűség a gondolatiság jogcímén s a kép mint visszavonulás 
Komlós Aladár egyértelműen a magyarázkodás kiiktatását, a csak képi közlés 
poétikai diadalát látja a Húsz év múlva (1876) fő érdemének, és szerinte ezt a 
magasságot a Harminc év után csak az utolsó versszakban éri el. Az előbbi 
költemény, írja, „egy élet drámáját fagyasztja bele néhány sor tömör s mégis 
könnyed és átlátszó kristályába. A mondanivaló, hogy az egyszer megpillantott 
szépség emléke a kiégett szívben is fel-fellobban, ezúttal közvetlenül képpé 
válik, nem vegyül bele magyarázkodás. A Harminc év után (1892) hosszú, rész-
letezőn elemző előkészítés után sokáig alacsonyan száll (holott néhány rövid 
utalás is elég volna), de végül az utolsó verszakban a legelbűvölőbb költőiség 
magasába röppen."59 

Érdemes ezen a ponton részletesen elemezni a „versgondolat", a „dianoia" 
problémáját. A Harminc év után esetében rendelkezésünkre áll két vázlatnak, 
első kísérletnek felfogható változat. Bennük a történeti leíró, filozófiai síkon 
fejtegető, megszólítással élő, ad hominem érvelő hangnem dominál - a „ma-
gyarázkodásé". Az Első változat történeti visszapillantással kezdődik, s ez a gon-
dolat később is vissza-visszatér. Az érvelés, amely itt kifejti azt, ami a végső 
változat, a Harminc év után bevezető részében már csak utalásszerűén, tételek 
felsorolásaképp van jelen, így hangzik: 
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Hogy végtelen tér és örök idő 
csak egyszer alkotott bár olyat, minő 
Te voltál s hasztalan repül tova 
Hozzád hasonlót nem szül már soha 
De csak nekem, csupán az én lelkemben 
Voltál ilyen, és amit én vesztettem 
- Bár égető fájdalma óriás -
De azt nem nyerheté el senki más. 

A végtelenben két átellenes 
Irányban bolygó egyén 
Száz üstökös az örökkévaló időben 
Csak egyszer találkozhatik -
Csak földi voltál bárki másnak 

földi mint a többi 
Ők nem 
Most már mindennek vége 

De istenekké csak így válhatunk 
mi ketten 

De istenekké válhatnánk mi ketten 
És egyesülnénk egy érzelemben. 
De ezt meg te nem tudnád 
De hasztalan - a földiség határa 

virág 
Nem bir el ennyi üdvöt 
De meg volt írva, hogy teljék be az átok ott 
Most már tudod 
Nem járhatnak velünk már csábos képek 
Mi láttára mered föl égnek a fa 
Effélét a férfi képzel 
Vázak vagyunk 
Kényes valók 

A „csak egyszer alkotott" gondolata nem új Vajda szerelmi lírájában, az „istenné 
válhatásé" sem, s az a magyarázat sem egészen, hogy „ezt meg te nem tudnád" , 
nem bírván el „ennyi üdvöt". Ez a töredékes töprengés ezeken a pontokon a 
kifejezés olyan igényét sejteti, amely talán Rilke Duinói elégiáinak hangnemében 
találna megoldást, inkább, mint a Harminc év utánban, azaz a végső változatban. 
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(Amennyiben változatokról lehet szó.) Igaz, az égnek meredő fa (?) aligha két-
értelmű képzete mindenképpen hangnem-bontó, de az istenülés fokán ez épp-
úgy megengedett lehetne, mint a groteszk hangváltások az Alfréd regényében. 
Az érvelés-magyarázkodás, a kimondhatatlan kimondására tett kétségbeesett 
erőfeszítés Arany módján (Katalin, 3.) a kiemelt viszonyszavakban („nekem", „az 
én", „ilyen", „amit", „azt") valósággal gesztusnyelvvel, rámutatással érzékeltet 
olyan vonatkozásokat, amelyek kinyilvánítása a szintaktikai-logikai közlésmód 
rácsait verdesi. De talán ennél is fontosabb, hogy ez a két csírájában megszakadt 
költemény Vajda szerelmi eszkhatológiájának szinte minden irányát fenntartó 
foglalata. Barta János, vázlatosságukat a javukra írva, mint egyetlen műre utal 
a kettőre, illetve valamelyikre a kettő közül az „oldottság" stílusjegyeinek 
illusztrálásaképpen. (A Második változat a „más" szót is aláhúzza, s így ki is 
meríti az itt előforduló, személyes viszonyulásokat kifejező szavak körét.) Az 
Ady Elbocsátó szép üzenetében is felbukkanó „csak én láttalak" gondolat a má-
sodik változatban világtér- és világidőbeli egyszeriséget fejez ki - ebben az 
univerzális-unikális mivoltában eszkhatológiai. 

A Második változat befejezettebb, de a befejezése magyarázkodóbb, mint amit 
az Első változat hézagai nyomán várunk. Itt derül ki végképp, hogy Vajda szá-
mára nem járható a rilkei út: 

De azt nem nyerheté el senki más 
Csak földi voltál bárki másnak földi 
Szép martalék, esendő mint a többi 
De nem egyetlen, nem egek szülötte 
Mert engem ért az átok 
Hogy én egekbe látok 
Én téged fényalak 
Tündérnek, istennőnek láttalak 
Kit csak imádni mertem 

míg mások 
Most hogy már újra színről színre látlak -
- Közöttünk megásott sírja ifjúságnak 
Lehullt a fátyol mindkettőnk szeméről 
Eltűnt a köd - az ábrándok délibábja 
Miben csalódott mindegyikünk jól látja 
És irigyeljük azt amit egyedül elért a másik 
Enyém a lesz tied a volt 

mi valóbb 
remény vagy ami volt 
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Mi nem kevés, de lehet 
A reményt vagy ami végbement 
Téged kiformált 
Te meghódítottad a földet, én az eget 
Te életet én csak nevet 
Örök nevet a csillagok között -
Én jobb voltam égbe jutok öröklétbe 
Te meghaltál mer t az ég helyett 
A földet választottad 
És mégis mindketten bánjuk sorsunkat 
És mindegyikünk jobban szeretne a másikkal 
Örökké mindig. Már is elválaszt bennünket -

kezed 
Összekötik szivünk 
Enyém a soil tied a haben 
Neked van emlékezeted 
Nekem nincs az se, reményem sincs 

A vallás tételes eszkhatológiája („Én jobb voltam égbe jutok...") kevesebb a 
versgondolat szempontjából, mint az istenné válás eszméje. A forma, amelyet 
szinte erőszakkal akar megszabni egy végig nem gondolt gondolatmenet, végül 
is nem tudja ezt az állapotot - illetve a köztes állapotot - felmutatni (úgy, mint 
a Dninói elégiák formái). Megtorpan a próbálkozásnál. 

A legfőbb új elem a látás, megismerés, felismerés témájának kidolgozottabb 
foka. Az első változatban a „Csak földi voltál bárki másnak.. .", „De ezt meg 
te nem tudnád", „Most már tudod" fordul elő ilyen kategoriális értelemben. 
A második változat a „Csak földi voltál..." fel-nem-ismerés gondolatát fejti ki: 
„én egekbe látok", „istennőnek láttalak"... „Most hogy már újra színről színre 
látlak", „mindegyikünk jól látja". S a „jól látás" magyarázata válik elégtelenné: 
míg az első változatban egyfajta tökéletesség az oka a másik értetlenségé-
nek/nem-jól-látásának („virág / N e m bír el ennyi üdvöt") s a „Most már tudod" 
sem változtat ezen, addig a második változat eljut ugyan a kiegyenlítődés gon-
dolatáig, de ez a gondolat egyoldalúvá válik azon a ponton, ahol (noha szinte 
ironikusan) felhangzik: „Én jobb voltam.. ." 

A Harminc év után nem is ebben a szabad gondolatépítésű versmódozatban 
jut közel a tökéletességhez: a lapidáris, szentenciózus megállapítások, amelyekbe 
itt öltözik a hiánytalanul és következetesen (noha az előbbieknél kevésbé sar-
kítottan, kevésbé végletes és egymást kizáró tételekkel) érvelő kifejtés, rokonabb 
Arany és Tompa nyelvezetével. A gondolat töredékessége, melynek révén a 
másik két változat egy modernebb megoldás számára is nyitott maradt , itt pri-
mérebb, elemibb, egyszerűbb és végső soron talán egy-iigyfíbb (sic!) utalásosság-
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gal helyettesítődik. Az utalások azonban csak akkor valóban utalásszerűek, ha 
tudjuk - a befejezetlen változatok szövegéből - , hogy ott még kifejtve volt va-
lami, amit az utalások a Harminc év utánban még akkor sem fednek pontosan, 
ha az utóbbi szövegét pontosan szembesítjük a két korábbi változattal. Éppen 
az a feltűnő, hogy ezek a zárt nyelvi egységek önmagukban is jelentésdúsak, 
önmagukban hordozzák magyarázatukat. 

Ez a két sor például, hogy „Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz / S 
helyet cserél bennünk a fájdalom", n e m a „nekem, csupán az én lelkemben / 
voltál ilyen, és amit én vesztettem / [...] azt nem nyerheté el senki más" gon-
dolatára utal (vissza?), bár előkészít egy vele párhuzamos gondolatot - „Én 
látok itt olyant, mit senki más", illetve egy olyan gondolatot, amelynek igazi 
tartalma a két vázlatos előképben jelenik meg, itt pedig vagy kifejtetlen és ér-
telmezhetetlen marad, vagy beleivódik a csodákat mívelő emlékezet földibb 
csodáinak (emlékezés a múltra) érzelmes felidézésébe. (Az „amit én vesztettem 
óriás" ritmus, gondolat-párhuzam és szó - „óriás" - szerint jelen van a két másik 
változatban, noha az „óriás" ott csak egy közbevetésnyi sor tartozéka). Min-
denesetre az „Én látok itt olyant, mit senki más" sorban a két vázlat pusztán 
viszonyokra utaló szavaiból („De csak nekem... stb.) megmaradt az „én", 
„olyant" és a „senki más", és melléjük került az „itt", mint az eszkhatológiai 
univerzum két lehetséges színterének egyikét kijelölő viszonyszó. Ha ezt az „Én 
látok..." kezdetű sort a pontosvessző valóban megállítja, megrekeszti, talán meg-
sejtethet valamit abból a „csak nekem", „csupán az én lelkemben", „voltál ilyen", 
„amit én vesztettem", „azt nem nyerhetné el", „senki más" kijelentéselemek 
rettenetes, végzetes és végleges együttállásából, amihez képest az elsüllyedt szi-
get fölmerülése az óceánból csak biedermeier rózsafonattal keretezett műnyo-
mat. A Második változat „látok", „láttalak", „színről színre látlak", „mindegyi-
künk jó i látja" szerelmi ismeretelméleti ontológiája a végső változatban (Harminc 
év után) csupán oda-vissza látás első és második személyben. Az eredeti filo-
zofikus intencióból (a Harminc év mulva-vá\tozatokéból) mégis megrögzül, kije-
gecesedik valami: az „én látok itt olyant" kitételt követi a következő versszak 
fő tétele: „Oltára képében látod magad". És a „varázslat" folytán megszületik 
a kölcsönös megismerés, s ami a Második változatban még önző önüdvözítés 
volt, itt az „Imába, dalba foglalt szerelem Örökké-valósága"; illetve ami e sze-
relem eszkhatológiai vonatkozásában fontosabb: az ég megejtette az eljegyzést! 
Egyébként a kései találkozás jóslata (vagy csupán az eszkhatológiai felállásból 
törvényszerűen következő miithosz epikai, s nem tragikai értelmű már ismert 
volta, bejelenthetősége) - „Találkozunk majd még mi jókor" - és képvilágának 
sejtelme - „Nagy, tarjagos felhőknek ormán" ... „És könnye sűrűn megered, 
hull" - már föltűnt a Gina emléke XXXII. darabjában is. 

A kettős Petőfi-reminiszcencia: „Oltára képében" („Oltára képed" - Petőfi: 
Honfidal), „így űl a hold ádáz vihar után / Elcsöndesült nagy, tornyos felle-
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gen. . ." („így áll a záporfelhők fátyola / Az elenyészett csillagok helyén" -
Petőfi: Hogy volna kedvem) szintén jelzi, merre kereshető a Harminc év után el-
fogadottabb tökélyének nyitja. A gondolati képletek leegyszerűsödtek, a lapi-
dáris, összefoglaló kifejezéshez idomultak (vagy elvesztek), s az egész vers kö-
zeledett az akkor uralkodó vershangulat-igény és versstílus-ízlés kialakult nor-
máihoz, lehetőségeikből építkezett, az ebből a trendből magát csak alkalmilag 
(a két Harminc év midva címmel közreadott vázlat kapaszkodójával) más trend 
felé kiküzdő költő számára is a legkisebb ellenállás közegét nyitva. 

(N.B. Megállapításaim itt a teleologikus stílustörténeti elvet példázzák: 1. 
trend'-trend2, „akkor"; 2. a költeménynek és képi zárlatának nagyraértékelésében 
szerepet játszhatott az a századunkbeli posztromantikus ízlésalap is, amelynek 
beásottságát, rendíthetetlenségét Halász Gábor jellemezte A líra halála [Napkelet, 
1929] lapjain.61) 

A másik megoldás - a Harminc év után poétikájának kevésbé képi, s emiatt 
el is marasztalt módozatának megfelelve - egy ugyancsak szentenciózus, de a 
két Harminc év mií/ия-változatnál bőbeszédűbb, magyarázkodóbb fejtegetés le-
hetett volna. Ezt a módozatot Vajda számos ízben kipróbálta, amikor a világ-
egyetem titkaira, a végtelenség, az öröklét és az ember szellemi-állati létének 
anomáliáira rácsodálkozó eszmefuttatásait próbálta „közérthetővé" poétizálni. 
Ennek a stílusnak a legalsó szintje sem érintkezik ugyan A jó egészség és 
hosszú élet titka (1886) versezeteinek hangvételével, de az utóbbi esetében ész-
lelhető, mennyire nem esik Vajdának nehezére ily módon nyilatkozni. (Van a 
„közérthetőségnek" egy inkább vajdai méretezésű populáris formája is - ez 
„hagyományos", igaz, de a kabaréversek poétizáló politizálása felé is mutathat 
- például a Credo tömény, szentenciózus, nyelvöltögetve poentírozó sorpárjai-
ban: „Ha németek hozzánk tanulni járnak, / Magyar leányt keresnek gouver-
nante-nak; / Csikós mulat vasárnap frakkot öltve, / Utolsó antisémita kitöm-
ve...") A távolság viszont olyannyira szembeötlő, hogy tudhatjuk: A jó 
egészség titka... stílusa egyszersmind tudatos stílusparódia. S ezért gondolha-
tunk arra, hogy amikor ez a fajta bőbeszédűség a „fentebb stíl" körében ha-
sonló következetességgel és határozottsággal nyilvánul meg, a tudatosság 
ugyanúgy fennáll, mint az egészségről szóló zöngemény rím-ritmusfaragó 
technikáiban. Ugyanis amikor nem a lapidáris „nemzeti klasszicista" (posztro-
mantikus? parnasszista?) stílusban remekel, azaz nem úgy, mint a Harminc év 
után-Ъгал, akkor is van a „magyarázkodó" stílusának egy olyan magas szintje 
vagy változata, ami megérdemli a figyelmet, mert talán közelebb visz a „kife-
jezhetetlen" kifejezésére törő próbálkozásaihoz. Ezeknek csak egyik módja az, 
mely a Harminc év múlva kísérleti változataitól a Harminc év után esztétikailag 
tetszetős, a gondolatszerűség merészebb - Barta szavával: „oldottabb" - for-
máiról lemondó s ily módon tökéletesebbnek látszó megoldásáig jutott. Min-
denesetre ez a mód inkább esik versszerző hatalmának szélső határain belülre, 
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ahol még kellő biztonsággal kezelhető a nem túl bonyolult, a közbefogadástól 
nem túl távoli versgondolat. Emlékeztetőül: 

Mi hátra volt még, elkövetkezett. 
E földi létben gyász sorunk betölt. 
Találkozunk - irgalmas végezet! -
Utolszor, egyszer még, a - sír előtt. 
Hit tem, hogy lesz idő, midőn megösmersz 
S helyet cserél bennünk a fájdalom; 
És folyni látom, ma jd ha már késő lesz, 
A megbánásnak könnyét arcodon. 

Mert amit én vesztettem, óriás, 
Hozzá az ég adott erőt nekem. 
Én látok itt olyant, mit senki más; 
Csodákat mivel emlékezetem. 
A múltból fölmerül egy pillanat, 
Mint óceánból elsüllyedt sziget; 
És látom újra ifjú arcodat, 
Mikor még másért nem dobbant szived. 

És e varázslat rád is visszahat. 
E lélek a te Veszta-templomod. 
Oltára képében látod magad; 
Mi vagyok én neked, most már tudod: 
Ha majd a földi élettől megváltam, 
Imába, dalba foglalt szerelem 
Örökkévalósága a halálban... 
Az ég, ládd, mégis eljegyzett velem! 

Ki bájaidból méltatlan vadakra 
Pazaroltál nem értett kincseket; 
Én, a hideg bálvány vezeklő rabja 
Ki minden kéjt szivébe temetett: 
Most itt ülünk siralomházi lelkek, 
És nézzük egymást hosszan, szótalan... 
Tekintetünkben hajh! nem az elvesztett, -
Az el nem nyert éden fájdalma van. 

(S ezt követi az utolsó versszakban a joggal ünnepelt zárókép.) 
A másik módozat tehát az a közvetlen metafizika-állítás volna, amely a végső 

változat előfogalmazványaiban uralkodik. Széles Klára mintha ilyesfajta tényál-
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lításra gondolna, amikor abban látja az „újfajta líraiság" nyitját, hogy „itt már 
nem magyaráz, hanem megnyilatkozik".62 A Gina emléke XXVIII. és XXIX. da-
rabját veszi példázat gyanánt. „Példája lehet mindkettő annak, hogyan válthatja 
ki Vajda a legellentétesebb véleményeket, s mindegyiket joggal. Komlós Aladár 
bőbeszédű és lapos fejtegetéseknek nevezi; Barta János úgy véli, hogy nem azo-
nos az ő valódi mivoltával. Egy fiatal kortárs rajongója pedig éppen ezektől a 
ciklusdaraboktól kezdve érzi »legköltőiebbeknek, legtartalmasabbaknak« a Gina 
emléke sorozatot. Sőtér István szerint az érzelem elemző-fejtegető képe hitelessé, 
megragadóvá válik. Hogyan lehet igaza egyszerre az elmarasztalásnak és elis-
merésnek is? Úgy véljük, hogy éppen azért lesz nehézkessé a két vers, mert 
végigvonul rajtuk Vajda emberi, költői küszködése. Vívódás azért, mert két, 
alapvetően különböző világ vízválasztójánál áll, és képviseli is ezt a vízválasz-
tót."63 

A „vízválasztó" a földrajzban a legmagasabb régió. Itt azonban nem erről 
van szó, hanem arról, hogy a „vívódás" ellentmondásos egységet, sőt „furcsa 
kettősséget" jelent, s „Megpróbál népszerű formában, közérthetően - az akkori 
fogalmak szerinti közérthetőséggel - elmondani olyan összetett, szokatlan költői 
tartalmakat, amelyek sehogy sem férnek meg az addig hagyományos lírai nyelv-
vel. így önmagának mond ellent a versen belül - ha elsőként a XXIX.-et nézzük 
közelebbről. Az első szakaszokban magyarázható [magyarázgató?], nehézkes 
körülírással végződik, majd belemelegedve, hirtelen áttér a semmiféle magya-
rázatot nem tűrő, büszke, saját költői jelbeszédére. Felemássá válik így a vers. 
Kicsiben szemlélteti azt a furcsa kettősséget, amely az egész Vajda-életművön 
végigvonul. S ugyanakkor még a vers tárgya is ez: a növekvő elszigetelődés 
érzete. »Nem gyűlölöm én az embereket, nem, nem!« - bizonygatja. De hozzá-
teszi, zárójelben: »(Vajha okom volna magam jobban szeretnem. / Ám erről 
már sem ég sem föld nem tehet.)« Már a versben alkalmazott zárójel is szokatlan 
eszköz. Ráadásul ezzel a közvetett megjegyzéssel nem oszlatja a homályt maga 
körül, hanem inkább növeli. Hiszen ez a két sor teljesen szubjektív, önmaga 
számára mormogott belső utalás. Önmaga számára érzi el nem hallgathatónak, 
kikívánkozik belőle. A jámbor olvasó nem lesz okosabb tőle. Nem lesz jobban 
meggyőződve afelől, hogy ő, Vajda, valóban gyűlöli az embereket. Hiszen mit 
ért ezen, hogy »Vajha okom volna...«? S mi az, amiről »már sem ég sem föld 
nem tehet«? A zárójel után folytatja a köznapi nyelvre lefordítani próbált ma-
gyarázkodást. »...miért tagadnám - balgatagság volna - / Hogy mások annyi 
apró baja-búja / Az, mit tőlök mégis úgy irigyelek.« S itt újra hosszasan bele-
bonyolódik annak fejtegetésébe, hogy melyek azok »a fájdalmak, kínszenvedé-
sek«, amelyeket ő »parányi bajoknak« nevez. Ezek a szakaszok azok, amelyek 
alapján laposnak érezhető az egész vers."64 
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Nos, ez az érvelés nem éppen „a magyarázat mint megnyilatkozás", hanem 
inkább „a megnyilatkozás csakis mint kép" felfogás mellett szól. Nézzük meg, 
milyen súllyal. 

A nézőpontot lehet másképp is kiválasztani, s akkor az az irónia, amely a 
szóban forgó köznapi emberiség nevében a költőt sújtaná, beleértődik az ő ki-
zárólagos szóvá tevő gesztusába. Nem ettől a két verstől datálható Vajda sze-
relmi eszkhatológiájának verbális megjelenítése, egyfajta explikative kifejtő köl-
tőiesítése, de az tény, hogy a Harminc év múlva változataiban a „tündérvoltod", 
a „földi", a „többiek", a „megismerés" (itt: „föl nem fog") funkcionálisan, a 
dianoia eszkhatológiai alaptételeiként van jelen: 

A tömeg nevessen - akár megszakadjon! -
Megnyugtat, ha látom, hogy csak addig boldog, 
Ameddig nem érti fájó gondolatom, 
Ameddig csak sejt, de egészben föl nem fog. 
Egyedüliségem zordon átkát higyjék 
Mesének, - maradjon az titok előttök. 
Ne lássák a sugárt - még megirigyelnék! 
A te emlékedet - mely engem éghez köt. 

Oh mert bármi nagy is fájdalmam utánad, 
Vigasztal, hogy csak én tudom, mit vesztettem; 
Hogy tündérvoltod is titok a világnak, 
Hogy az való csupán az én szerelmemben. 

(Gina emléke XXVIII.) 

A XXIX. darab az „egyedüliségem zordon átkának" tételes kifejtése, melyben 
helyet kap „a már megtörtént nemmé nem lehet.. ." tézise, s a levezetés elvisz 
egészen a mindenség abszolút eszkhatológiai kettéosztásáig: Csak két dolog van 
a szörnyű mindenségben: / Égben egy úr, földön az én bánatom!.. . 

Nos, én Sőtérrel értenék egyet: különösen a XXIX. emlékezés kezdettől végig 
a belsőleg dialogizáló töprengés, meditáció hangvételét sejteti. Igaza lehet Széles 
Klárának: „a keresett rokonszenv helyett feltehetőleg ellenszenvet vált ki" az 
egyén egyedüliségének ez a gőgje. Csakhogy szerintem szó sincs a rokonszenv 
kereséséről. Csak arról esik itt szó, hogy ha ő is olyan lehetne, mint ők, akkor 
( - minő tautologikus logika - ) „Borulnék az első ember kebelére, / mondván: 
bajom társa, szenvedek veled. . ." De ez persze „nem így van, s nem is lehet 
soha". Azt sem „bizonygatja", hogy nem gyűlöli az embereket. Igaz, mint em-
bert, önmagát sincs oka jobban szeretni - az átok miatt, ami n e m földi követ-
kezmény, nem is az ég tette. Nem ő keres rokonszenvet, csak rokonszenvéről 
biztosítja (sőt némi iróniával „irigységéről", azokat, akiknek nem az ő sorsa az 
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osztályrészük, s akikkel nem tudhat, nem akarhat cserélni. A köznapi emberek-
kel. (Egy későbbi versében - Fürdői emlékek I. - ezek a „boldog átlag-lelkek".) 

Köznapi érvelésről már csak ezért sincs szó. A nyelv, igenis, köznapi, például 
az elöljáróban felhozott helyzetleírások, s még a papos vigasz is („Mert magára 
isten senkit nem hagyott" - ami nyilván nem az ő esete, az ő isten-viszonyát 
a vers utolsó sora fejezi ki) köznapiak. Hogy lapos? Hogy önismétlő? Lehet. Ez 
az araszolgató, a pátosztalan felkiáltást idéző („hogy panaszkodnak"), a magya-
rázó, ellentételező kötőszavakkal („pedig", „mert", „ám", „de") továbbsegített 
szövegépítés a negyedik versszakot csak formálisan lezáró, valójában az ötö-
dikhez utasító „oh, azok, azok" trivialitásába süppedne, ha nemcsak a „mi pa-
rányi bajok" volna a folytatás. Mert a patetikus emelkedés már az ötödik 
versszak közepén megkezdődik: a „különböző, mégis rokon" „keserédes jóté-
kony sebek" egyetemes sorsa, hogy „egy-két kapa föld alatt" behegednek. S 
valóban, a „poklot cserélni" téma az, ami megérte ezt a zeneileg, retorikailag s 
logikailag méltányolható szordinós, ironikus, a tényállást tételesen kifejtő előké-
szítést. Mármost mi történik, ha csak az indulat kifejezését méltányolja a kritikus: 
„Gyökeresen megváltozik a kép akkor, amikor hatalmas erővel magával ragadja 
egyedi élethelyzetének, közérzetének kínzó átélése. Hirtelen fordulattal messze 
rugaszkodik a köznapi gondolkodás fogalmaitól. Akaratlan sutba vágja a hasz-
nálhatatlannak bizonyuló hagyományos költészeti eszközöket, és már csupán 
befelé figyelve, a hasonlíthatatlan sejtelme eredendően új hangján vall arról, 
ami: »Kárhozott szivemben... testvértelenül...«"?65 Nos, akkor mindez az előz-
mény, a fölkapaszkodás erre a csúcsra, ehhez a kilátóhoz, csak fölösleges eről-
ködésnek, „magyarázkodásnak" érződik. A „szintaktikai dinamika", s ha figye-
lembe vesszük, a szarkasztikus hangnem árnyalatainak érzékelése talán meg-
változtathatja ezt a benyomást. Hiszen a „hagyományos költészeti eszközök", 
melyeket e ponton a Gina emléke XXIX. „sutba vág", nem akármilyenek. A ma-
gyar költészetben igencsak ritka, ritka szép meditativ tónus lengi körül e tág 
ívelésű, ha tetszik, bőbeszédű (vagy netán „bőbeszédűsített") sorokat. Berzsenyi 
Levéltöredék barátnémhoz cicomátlan tömörsége, Arany Válság idején képközi köz-
léseinek egyszerűsége és bonyolultsága, Tompa Bár még... vagy Téli reggelen 
című költeményének töprenkedő zenéje kísért. A költészet meditativ hangjára 
különösen érzékeny, a retorika és a francia szövegexplikáció rejtelmeiben fiata-
lon elmélyedő Sőtér István Babits költészetéről szólva fejtette ki a prózai mon-
datstruktúra által meghatározott vers különösségét. Az ilyen költemények „mon-
datai kúszák, szerteágazók, indaszerűek, egymásba ölelkező ágaik n e m egyszer 
eltűnnek szemünk elől, a lélegzet, mely élteti őket, ki-kihágy s néha megérezzük 
rajtuk az elfulladó tüdő zihálását: ezeknek a mondatoknak numerusá t nem a 
versmérték arányai határozzák meg, az értelmi cezúra néha nem is esik egybe 
a versével s a mondat túlcsap a vers korlátján".66 
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Vajda e két verse talán („még") n e m ezt a zenét sugallja; ennél egyszerűbbet. 
Valósággal tüntet eközben a versmérték numerusát korlátként verdeső, a cezú-
rán vergődő, prózaiságban fogant antirímeivel: elitéltem - istenségen, kivégzett -
emléked, szivemnek - térdelek, vétkem - szerelmem, minden - szívem, mellemet - kis 
enyhet, megszakadjon — gondolatom, előttök - éghez köt, letipornom - homlokomon, 
foltot - diadalmaskodott, tehetlen - ellenem, tántorodtam - rólam, véghetetlen - pihen, 
nyugalmat - széjjelszórjad [Gina emléke XXVIII.). A Gina emléke XXIX. első 
versszaka egyszerűen megspórolja az 5. és a 8. sor rímét: emberek - nem hagyott. 
Alig-rímei: Bizalmaskodnak - magokat, megvigasztalódnak - bajoknak, könnyebbülé-
süket - nem irigylem őket, nem tehet - irigyelek, volna - baja-búja, hallok - bajok, 
jelent - istent, soha - lakója, egyes-egyetlenben - mindenségben. Keresetten antikolt, 
keresetten egyszerű, a hangsúlyos tagolást a frázisok tagolásával kiemelő sorok 
(„Higyjük a szent multat, szeressük a jelent, / reméljük a jövőt, imádjuk az 
istent.. .") zárják le a gondolatmenetnek azt a részét, amikor a megszólaló már 
átéli a helyzet gyökeres megváltozását, egyedüliségének feloldását. Erre fordul 
rá erőteljesen az „Ah" felkiáltással bevezetett tagadás, s az utolsó versszak 
„mert"-tel kezdődő indokolása, illetve végkövetkeztetése. Még a nagy indulatot 
nagy képi tömörséggel kifejező sorok-versszakok is beleilleszkednek a logikai 
fordulatokkal érvelő láncolatba. Nem rínak ki, s még a „hasonlíthatatlan sejtel-
mek eredendően új hangján valló" hatodik versszakban is ott vannak a fékező 
ismétlések („mind, mind" , „egyes-egyedül"), a töltelékszó számba menő „oh", 
a rokon értelmű határozók mind hosszabb sorának („testvértelenül", „Vigasz-
talhatlanság bizonyosságával", „Zordon egyetlenség szörnyeteg átkával") nyö-
gései-sóhajtásai. Még az utolsó versszakban is ott okvetetlenkedik egy fölös-
legesnek is vélhető „ tudom", s éppen oda vágódik be ez a bizonykodás, ahol 
a gondolat árvasága esik latba: „Gondolatok közt van rokonság, tudom." A 
végső állítás tömörsége vitathatatlan, hiszen nyelvileg a társtalanság társítását 
is megvalósítja: a költő társtalanságban, magányban, egyedülvalóságban tökéle-
tesen egyenrangú társa az istenségnek. 

A versszituáció egyébként a fonákja Vajda ama léthelyzetének, amelyről 
Schöpflin így írt: „Ember volt és nem tudott egészen emberi lenni: mintha te-
remtésekor bizonyos emberi tényezők kimaradtak volna szervezetéből. A teljes 
emberi életre való vágyódás elérhetetlensége az ő folyton vérző belső tragédiája. 
Lényének ez a tökéletlen alkata adja a kulcsot egész egyéniségének, pályájának 
és költészetének megértéséhez." Hogy a „teljes emberi élet" az ő költői önszituá-
lásában nem emberi vagy éppenséggel ember alatti (vö.: „tökéletlen alkata"), 
hanem isteni lehetőség (átokvert mivoltában is), szerves része lírai eszkhatoló-
giájának. A „tökéletlenség", amelyre elvileg visszavezethető, lehetett alkatilag 
abszolút, kiheverhetetlen és kinőhetetlen. De ez volt alapja is az egyedülvalóság 
isteni gőgjének szemben a köznapi emberek köznapi tökéletességével, csak 
ideig-óráig ható hiányérzeteivel. Ez a költemény tehát gondolatilag vezet be a 

1 5 4 



a l í r a v a j d a i g e r j e d e l m e 

Vajda-líra eszkhatológiájába. Hogy itt nincs szó a szerelemről? A szerelem éppen 
hogy nem külön ügylet, egy bizonyos fiókba tartozó, egy adott rubrikába so-
rolható életrész, mint a köznapi emberek, az „átlag-lelkek" érzelme. Csak a 
mindenséggel mérhető. S a maga módján ez a Mindenség. 

4. A Vajda-líra szerelmi eszkhatológiája 

Úgy látom, van valami szükségszerű a Vajda-líra gondolatképző módozatának 
egyoldalú, csak a képiséggel igazoló felfogása és az életrajzisághoz kötődés 
között. A képi jelentés titka nem oldható fel csak az életrajzi sors (e földre vont 
müthosz) tényeivel: viszonzatlan szerelem, a köznapitól eltérő, deviáns, mond-
hatni perverz megrögzöttség a kielégíthetetlen vágyakozásban, féltékenységben 
stb. Még a dinamikus szintaktika módozatának bevezetése sem változtatott ezen, 
legfeljebb az életrajzi adottság szintakszisában látszott szükségesnek még mé-
lyebbre hatolni, a tudalattiba, a perverzitás mélyforrásáig. 

Közben, ha sorra utaltak is rá, kiaknázatlan maradt e költészet egyedülálló 
metafizikai teljesítménye: a maga nemében teljes és tökéletes eszkhatológia, mely 
őket szubszummálva nemcsak az egyes versteljesítményeket teljesíti ki, hanem 
együttesen és egységében egy lírai müthosz eseményeinek mitológiáját is meg-
alkotja vagy legalábbis magához lényegíti. Persze hogy ellene szól ennek a köz-
rendű élet „teljessége" - csupán kiemelt mozzanatainak tulajdonítható mintegy 
liturgikus jelentőség. 

A szerelmi élmény 
Schöpflin kötetének címe (Irodalmi arcképek és tollrajzok) nem feltétlenül csak 
költészetjellemzést ígér - vonatkozhatik a személyiség jellemzésére is. Nála a 
költészet jellemzése csak látszólag ágyazódik bele a biográfiai sémába. Csak 
másodlagos itt még az a szokásos formula is, miszerint a költő személyére mint 
lírai én-re utalva lehet szólni a költeményben kifejezett élményekről, azaz mint 
Vajda élményeiről, szerelmeiről, emlékeiről. (Ami persze igaz is: a költő átélheti 
és át is éli költői sorsát úgy, hogy teljesen magánéleti kifejezésnek tekinti a maga 
életdrámájában drámai tettként funkcionáló költeményeit.) Amire biografizmus-
ként utalok, az nem egyszerűen az, hogy ilyen megszokott alanyformát alkal-
maznak a szerzők. Schöpflin például így, amikor szerelmi lírája általános vo-
násairól ír: „Vajda egész költészete csupa emésztő, fájdalmas kérdés, amelyre 
nem bír választ kapni. A nő mint rejtelmes, megfejthetetlen kérdőjel áll előtte 
s a természettel, a világgal és a léttel szemben is mint szenvedélyes, nyugtalan, 
semmi feleletben megnyugodni nem tudó kérdező áll. A természetben nevel-
kedett költő - gyermekkorát apja erdészlakában töltötte, egész öreg koráig 
passzionátus vadász volt s vadászkönyvet írt Cserszilvási Ákos álnéven - ép 
oly absztrakt nézéssel szemlélte a természet képeit, mint a nőt, ki szerelemre 
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lobbantotta. Gyakran fordul a természethez képekért és színekért, de ezek a 
képek és színek is inkább gondolatiak, mint szemléletiek, ami bennük természeti 
eredetű, az bizonytalan általánosságokba vész. Csak azt látja a természetből, 
ami a legfelületesebb szemléletre is szembetűnik, sehol semmi nyoma a gyön-
gédebb, bensőbb megfigyelésnek, a természettel való szorosabb kapcsolat-
nak..."68 Itt látszólag szintén életrajzi a költészet alkatának indokolása, noha ha 
jobban megfigyeljük, kiderül, hogy az életrajzi hivatkozások csak a különbséget 
hangsúlyozzák életrajzi tény és költői szemlélet között. S ennek a különbségnek 
itt nincs tétje a költői alkatot illetően - legfeljebb retorikai szerepe van: a ki-
emelés. 

Az életrajzi-alkati és a költői alkati összevetésének retorikai lehetősége persze 
felhasználható úgy is, ahogyan Alszeghy Zsolt használja fel ironikusan: „Mint 
Tóth Kálmánban, benne is az elégedetlenség uralkodik; de ez egy sajátos elé-
gületlenség: a kielégülhetetlenség. Ez az alaphangulat jellemzi szerelmi és böl-
cseimi költészetét egyaránt. A szerelme perzselő tűz, mely mentől jobban ég, 
annál kevésbbé elégli táplálékát. Azt mesélik Vajdáról, hogy hihetetlenül sokat 
tudott enni, - a lelke is ilyen kielégíthetetlen volt."69 Itt persze, bár az alkalmazás 
célzatos, nincs nagy súlya ennek az eljárásnak. Igazából akkor nyer súlyt, amikor 
például szerelmi költészetét, lírájának legmaradandóbb részét, tisztán személyes 
sorsával, életrajzi személyiségével értelmezik. Amivel persze együtt jár az is, 
hogy a költészetében megjelenő szerelemképpel is megőriztetik annak biográfiai 
vonásait. S ez az a pont, ahol meg lehet kísérelni a továbbgondolást: vajon 
azonos-e a szerelemnek Vajda lírájában megjelenő képe azzal, amit a biográfiai 
szerelemképpel való azonosítás megragadhat? 

Sőtér a Gina-líra jelképiségét hangsúlyozza, de e jelképiség tartalma még így 
is életrajzi, sőt közéletrajzi vonatkozású: „A szerelmi kisemmizettség egy még 
nagyobb, még fájdalmasabb kisemmizettség valóságát idézi minduntalan. Gina, 
a léha és korlátolt, hiú és könnyelmű kispolgárlány nemcsak hogy egy oly igaz 
férfi szerelmére volt méltatlan, mint Vajda - de rögeszmévé gyökeredző emlé-
kével egy évtizedekre kinyúló szerelmi lírát aligha lett volna képes ihletni. Gina 
azonban jelképpé válik Vajda számára, a reményektől, örömöktől, emberségtől 
megfosztó világ jelképévé. Ugyanígy jelkép-szerepet tölt be költészetében az 
egész világegyetem is, üstököseivel, halálfejként keringő bolygóival, a kozmosz 
ravatalával - jelképes értelmet ölt még az örökkévalóság gondolata, az »örök-
zsidószakállát« rázó idő is. E jelképek mögött egyazon értelem bujkál - a ke-
gyetlen, gyötrő és értelmetlen világ, Világos és 67 Magyarországa."70 

Barta Jánost a Gina-élmény emberi, karakterológiai, lélektani mélységei, már-
már patológiás kórrajzának vonásai kötik le. A De mortuis... (A Vajda-évforduló 
kapcsán) című tanulmányában írja: „Az egész Gina-élmény egyetlen, tartós ér-
zelmi görccsé merevedik benne: »Téged szeretlek-e vagy érted a kínt?« (Szerelem 
átka X.) Makacsul ragaszkodik hozzá; elmegy (ha ugyan nem csak képzeletben) 
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a gróf bécsi hálószobájába, hogy Gina elbukásának emlékével kínozza önmagát; 
az, hogy Gina másé is lehet, kezdettől fogva az ő egyik nagy komplexusa: »E 
percet élem szüntelen.« Felbukkan másutt is az »eltörülhetetlen emlékezet« kép-
zete: az Alfréd regényében - ugyanott a szerelmi sérülés motívuma."71 

A „komplexus" fűti nagy hévvel a költő fantáziáját: „Természetesen a lírikus 
Vajda is megszólaltatja az erotikus gerjedelmet - különböző tónusokban, s a 
költői érték éppen a tónusok változatosságában rejlik. Az átfűtött képzelet űzi 
megelevenítő játékát A kárhozat helyén című költeményben; de ez a képzelet m á r 
korábban is, zabolátlanul is elszabadult: A Gina-ciklus »Mikor éj van, sötét, 
néma.. .« kezdetű darabjára gondolok. A szerelmi kéj pillanata körül kering a 
sóvárgó fantázia számos »éjszakai« versében: A jáborfa regéje című kisebb elbe-
szélő költeményébe egy valóságos csóklabirintus, tündéri »hálókert« leírása van 
beiktatva. Csak cím szerint említek még egy-két verset: Páros dalok, Ha szépet 
látok, Bertának, Életbölcselem, Szemközt - szókimondó tapintata miatt kiemelném 
a Pásztor-órák címűt. A művészi igény azonban itt is űzi játékát: ma azokat a 
verseket, azokat a passzusokat érezzük igaziaknak, amelyekben az érzéki szen-
vedély nem tör ki nyersen, hanem finom, illékony hangulattá szublimálódik: 
Panaszok, Éjjelek. Ugyanilyen, már szinte ösztönös tapintattal tudja a természetet 
áterotizálni. Lenge, kissé fülledt erotikum ül nyári tájképein: Nyári dél, - a Béla 
királyfiban a leendő szerelmesek első találkozását környező nyárdéli erdőn. 
Ugyanezen alapélmény ellenkező tónusú kisugárzása a nem teljesült szenvedély 
lemondó, elégikus lírája: „Indulnak már a barna felhők..., Kisértetek, a Ginához írt 
búcsú versek."72 

Az ilyen élmény mozgósítja képalkotó fantáziáját is, írja, az ilyen pé ldák 
alapján: 

Itt, eme függöny éjjelében, 
Mint egy-egy villogó gyilok, 
Röpködnek fuldokolva kéjben 
Tüzet lehellő sóhajok.. . 

(A kárhozat helyén) 

Végetlen örök éj! 
Az utcán méla csönd. 
Fülembe égi kéj 
Tündérharangja csöng.. . 

(Éjjelek) 

Ha majd akik bűbájaidnak 
Üdvözítő fényéből ittak, 
Rég elfeledt a léha had . . . 

(A legszebbnek) 
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Ezt fűzi hozzá: „Az ilyen képekben érhetjük tetten az ösztönös stílusművész 
Vajdát: globális, többszörösen összetett jelentéselemekkel dolgozik, s ezeket 
komplex síkváltással eggyéolvasztva különös, már a huszadik századot előle-
gező expresszív hatásokat tud elővarázsolni."73 

A Vajda János szerelmi lírája című Barta-tanulmány az életrajzi élményt, illetve 
annak rekonstrukcióit követve fest átfogó képet élmény és alkotás korrespon-
denciájáról. Konklúziója: „Láttuk, hogy a szerelmi élmény birodalma Vajda 
egyéniségében eléggé körülhatárolt. Az életközösség, a közvetlen érzelmi kap-
csolatok, a lelki egymásratalálás nem játszanak szerepet benne; ami kitölti, az 
a szépségnek szinte hipnotikus erejű bűvölete; a szerelmi kapcsolatot ő a leg-
magasabb szinten, az érzékileg telített mámorban és elragadtatásban tudja el-
képzelni és átélni, mint a maga gyönyörsóvárgásának beteljesedését." [...] „A 
- ritkán elért - boldog szerelmi élmény körül kitágul a világ, megszépül minden, 
széles kozmikus-filozofikus horizontok tárulnak föl. Noha mindig e határhely-
zet-jellegű felmagasztosultságra vágyik, élményei számára ez már olyan ideális 
végpontféle; átéli az odavezető út változatos, inkább fájdalmas fázisait és gátolt-
ságait is: a viszonzatlanságot és a meg n e m értettséget, a féltékenységet, az 
ígéret és a megtagadás gyötrelmeit. Lázadozott a frusztráció ellen, de eljutott a 
fájdalmak és gyönyörök bánatos hangulattá, féléber emlékezéssé, csendes, bűvös 
emlékké való tisztulásáig is."75 

A szerelmi eszkhatológia 
Vajda szerelmi lírájának különlegességét Schöpflin oldalakon keresztül fejtegeti. 
Van egy pontja ennek a fejtegetésnek, ahol, úgy érzem, e lírai hang lényegét 
ragadja meg. „Vajda szerelmének mindig tragikai a hangja s mély, sötét hátte-
reket nyit, mintha a költő érezné, hogy itt valami nagy emberi tragédia folyik 
le, ami kapcsolatban van az emberiség egész sorsával, mer t a legnagyobb és 
legemberibb dolog: a férfinak a nőhöz való viszonya nyilvánul benne. A régi 
fajta trubadúr-szerelem költőinél a szerelem egy megható, szimpatikus magán-
ügy, egy embernek vágya egy nő után, boldogsága vagy boldogtalansága. Vaj-
dában az a sejtelem dolgozik, hogy az ő szerelmében van valami egyetemes 
vonás: mintha az egész férfinem szenvedése, rabsága, az érzékiség láncaiban 
való vergődése tükröződnék az ő fájdalmaiban. Ezért hangja mindig páthosszal 
teli s ez a páthosz még ott is kiütközik, a költő akarata ellenére, ahol enyelgő, 
könnyed hangon próbál szólalni. Nem egyszer egyetemes eszmék szövődnek 
bele a szerelmi versekbe, a mulandóságról, a halálról, a megtörtént dolgok 
eltörölhetetlenségéről, az elmulasztott dolgok visszaidézhetetlenségéről való 
gondolatok. A szerelmen keresztül a költő filozófiai perspektívákba tekint."7" 
Ezt követően Schöpflin leszögezte: „Vajda szerelmi lírája - jobb szó híjján ezt 
kell használnom - a modern szerelem első megnyilvánulása a magyar iroda-
lomban."77 Továbbá: „A nővel vívódó, benne ellenfelet látó, lényének megérté-
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sére és lenyűgözésére vágyó szerelem, a XIX. század közepe óta jelenik meg a 
költészetben tipikusan, nálunk először s a legújabb időkig egyedül Vajdánál."78 

Furcsa módon Vajda modern szerelmi élménye megőrizte magában a truba-
dúrlíra alaptényezőit (triviálisan és „pontatlanul" ez visszhangzik a Fürdői em-
lékek I. hivatkozásában a „lovagi" szerelemre79), sőt ezek alkotják azt az 
eszkhatológiai keretet, amelyek az érzéki átélés valóságos vagy képzelt életrajzi 
helyzetei és fantáziaképei evilági helyszíneit és eseményeit a vallásos-kozmikus-
metafizikus élményvilág jelenlétével hitelesítik. Ennek alaptényezője mindig va-
lamilyen abszolútum. 

1. A teljes létezés, illetve a létezés teljessége az alap. A szerelem nem egy szerelem 
a sok közül, hanem az egyetlen. Ha életrajzilag nem is, ebben az eszkhatológiá-
ban, amely a Húsz év múlva és a Harminc év után eszkhatológiája, a teljes élet 
egy szerelemhez tartozik és viszont. (Ideálisan és profánul a szerelmi szenvedélyre 
vetítődik rá az, amit a vallásos hittételek a házasság szentségéről, életre szóló 
szövetség voltáról mondanak.) Az élet előtti és az életen túli létre is kiterjed ez 
a viszonyosság. A szerelem abszolút értelemben ideális. 

2. Megközelíthetetlen, piedesztálra emelt, földöntúlivá magasztosított tökéletes nőiség: 
„tündérvoltod" (Gina emléke XXXI.), isten legtökéletesebb műve: „Hogy isten 
alkotód, ki benned / Fölülmulá egyszer magát" (Gina emléke XXX.). Itt említhető 
az, amit Barta János emelt ki mint legfőbb elemet: az abszolút szépség bűbája, 
ellenállhatatlan varázsereje, ami ezzel a tökéletességgel egylényegű.80 Ugyanak-
kor a vallás nőeszménye is rávetítődik erre a képre: ha nem is szó szerint az 
istenanya, mindenesetre a megváltó, illetve közbenjáró (sancta mediatrix) pél-
dául ebben a paradoxiában: „Mert hogy te elmúlsz mindörökkön, / Eltörlöd a 
lét bűneit" (uo.). Teljes mértékben a „tisztaság" az eszmény mint követelmény, 
melynek megsértése önmagában „kárhozat". 

Komlós Aladár (másképp kifejezve más is) említi a „földieden imádat" vajdai 
jelenségét, s utal ennek életrajzi hátterére is - például Bartos Rozáliával kötött 
házasságának furcsaságaira, egészen a házasság szentszéki felbontásáig „non 
consummatum" alapon. „Nem szeretetet keresett - írja Komlós. - Csak rajongani 
tudott, de a gyengéd szeretet is ismeretlen volt előtte (azt gyanítom, szado-ma-
zochizmusra is inkább volt hajlama, mint gyengédségre)."81 S itt csillag alatt 
jegyzi meg: ,,»Ó, gyűlölj, utálj meg engem. / Tiporj édes lábaiddal«, írja a Gina 
emléke 17-ben. És ugyanott: »Szemedben a pallos és tűz, / Old vele kínért só-
várgó / Szívemet.« Ez persze lehet puszta metafora is, de elvált felesége em-
lékiratai szerint egy negyedszázad múlva, házasságuk első éjszakáján Vajda arra 
kérte, hogy tiporja meg őt."82 Ez az életrajzi adalék azonban legfeljebb áttétele-
sen, metaforikusán támogatja Komlós mazochizmus-feltevését. A Bartos-féle em-
lékiratban ugyanis ez áll: „És most Rózám szentem én bele fekszem az ágyomba 
és te vetközél le, én hasra fekszem és te jól erősen meghágod az én hátamat 
mert az nagyon jót tesz nekem, edig nem igen volt valakim ehez, de most itt 
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vagy te, az én szentfeleségem. Én n e m vetkőztem le, csak a cipőimet húztam 
le és rá hágtam az u ram hátára, főképp a nyaka körül kívánta azt."83 (Eredeti 
helyesírással.) - Egyértelműen a korabeli, illetve a népi „természetgyógyászat" 
fogásáról, s nem valamiféle különleges erotikus eljárásról van szó. Ami a nász-
éjszakával való ilyetén élést illeti, a mi elméletünkbe vág az a női tisztasággal 
kapcsolatos patologikus tünet, amelyről a feleség a továbbiakban beszámol (új-
donsült férje orvostanári bizonyítvány beszerzésére kényszeríti), de a házasság 
elhálatlan állapotát az is indokolja, hogy az emlékirat szerint Vajda ekkor el-
mondta, nem akar gyereket, mert nem szeretné, hogy az úgy járjon, mint Petőfi 
fia. Bennem a Gina emléke XVII. nem kelt olyan benyomást, mintha mazochista 
írás volna. Ez a maga nemében tökéletes költemény átkozódó könyörgés, hogy 
Gina tapossa el Szent György lovag módjára a kígyót, a sárkányt, a költő tüzet 
okádó szerelmét, s gyűlölje, de ne hagyja el(!), ne szolgáltassa ki „a földi kínnak, 
/ A közönynek". Szó sincs a földi kínoztatás kívánásáról. (Ettől még lehetett 
Vajda szado-mazochista, de nem ezért.) 

Idevág Barta János lélektani frusztrációra alapozott, „disszociáció"-nak neve-
zett elgondolása (Spranger nyomán) a pubertáson túl fennmaradó hasadásról a 
szexuális és az ideális szerelem között. Az „örök szerelem" Vajda-féle Beatricéje 
vagy Laurája nem egyszerűen az életrajzilag megragadható „hideg szépség": az 
elutasítás, a távolságtartás, az egyesülés, sőt akár csak a megértés lehetetlensége 
sine qua иои-ja ennek a vajdai szerelmi viszonynak. Innen a ronsard-i „Ha meg-
öregszel. . ." - téma, pontosabban a témában rejlő vágy (Samuel Daniel szonettje 
szerint - Szabó Lőrinc fordításában - „egyszerre megérted a szívemet / s hogy 
nem kellettem, sajnálni fogod") vajdai kifejezése: „Hittem, hogy lesz idő, midőn 
megösmersz / S helyet cserél bennünk a fájdalom" (Harminc év után). 

3. A „látás", „megismerés" léttani érvényű gesztusok. A „megösmersz" és a „he-
lyet cserél" egyszerre fejezi ki ennek a szerelmi eszkhatológiának gnoszeológiai 
és ontológiai vonatkozását. 

a) A nőalak, a szerelmi tárgy egyedisége annak köszönhető, hogy egyedül 
csak a költő látja, fogja fel, érti (ilyenként): „Hogy tündérvoltod is titok a világnak, 
/ Hogy az való csupán az én szerelmemben" (Gina emléke XXXI.). „De mint az 
istent, föl nem fognak, / S imádnak bár, nem értenek" (Gina emléke XXX.). Az 
„átlag-lelkek" (Fürdői emlékek l), „ezek az egyforma többi emberek" (Gina emléke 
XXIX.) n e m képesek meglátni a szeretett nő igazi valóját, és az öröklétbe helyezni 
szó szerint istenként, halhatatlanként, illetve „imába, dalba" foglalva megörö-
kíteni az emlékezetét. 

Hogy végtelen tér és örök idő 
Csak egyszer alkotott bár olyat, minő 
Te voltál s hasztalan repül tova 
Hozzád hasonlót nem szül már soha 
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De csak nekem, csupán az én lelkemben 
Voltál ilyen, és amit én vesztettem 
- Bár égető fájdalma óriás -
De azt nem nyerheté el senki más. 

(Harminc év múlva) 

b) A „megértés", a másik „látása" ily módon alkotó, teremtő, létezést kiváltó 
aktus. Ugyanakkor ez az aktus fenntartja és kiterjeszti az „egyedülvalóságot", 
az „egyetlenséget" a viszony mindkét tagjára, férfira, nőre egyaránt. Ebben a 
férfiúi és női princípium egységének és különbözőségének abszolútuma valósul 
meg, a teljes egyesülést, azonosságot, noha csak a másik „látása", „megértése" 
kellene hozzá, egyszer s mindenkorra kizárva. (A legszebbnek című költemény 
problémájának „megoldása": [a hölgy szemében] „Ez egyetemes kis tükörben 
/ Láttam, mi írva odafönn." A legtöbb, ami elérhető: az egyesült lét lehetetlen-
sége tudatának „helycseréje" bennünk.) 

Vajda eszkhatológiája nem ismer nem nélkül való gnoszeológiai/ontológiai 
szubjektumot. Ahogyan lehetetlen az egyszerre hím-nős létezés, ugyanúgy a 
létezés és a lehetetlenség is egy ebben a nemi szubjektum-objektum (szubjek-
tum-szubjektum?) viszonyban. A tökéletes szerelem nem lehet beteljesült sze-
relem. Ez megszüntetné a szerelem létalapját: a megszüntethetetlen különbözést. 

4. A Vajda-féle szubjektum-tudat: a solus ipse tudata. Ebben a világban a köznapi 
emberségnek, mindennapi szerelemnek stb. nincs helye, valósága. Ez „isteni 
tudat" . Az adott eszkhatológiai lehetetlenségek emberi tudata szintjén: a kár-
hozat tudata. S ezen a ponton vált át ez az eszkhatológia abba a materialista-
vallásos kettősségbe, melyről S. Varga Pál ír, s melynek logikai bírálata [ti. hogy 
szervetlen egységet alkot] csak részben érintheti a rá alapozott költészet minő-
ségét. Az az eklekticizmus, ahogyan mindez Vajda lírájában a versgondolat és 
a retorikus kifejtés, képanyag stb. alapját képezi, mindmáig „természetes", a 
vitaiizmus évadja után sem tűnt el életfelfogásunkból és kifejezésmódunkból. 
Másfelől: az itt megvilágított szerelmi eszkhatológia a döntő poétikai alapelv. 
Végül is ez határozza meg a kép- és gondolatanyag költői metamorfózisát.85 

* 

A modern szerelemnek és a bizonyos értelemben legrégibb európai szerelem-
költészet-hagyománynak - a t rubadúr hagyományának - ezzel a „bizarr" egy-
ségbe foglalásával lehet, mint S. Varga könyvében a Vajda János-fejezet címe 
sugallja, Vajda „a romantika kiaknázatlan lehetőségeinek felfedezője".86 Az egy-
ségbe kovácsolás azonban határozott és végleges. (Ebben az egységteremtésben 
mutatkoznak meg legkevésbé a költőiesítés hibáiként a vallásos és a materialista 
világkép szimultán alkalmazásának S. Varga Pál által észlelt ellentmondásai. 
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Alighanem ennek köszönhető az is, hogy költészetének értelmezésében eddig 
még nem esett ilyen hangsúly ennek kettős összetevőjére.) Ez az egység, az 
összetevők és viszonyaik markáns vajdai kimunkálásával, a filozófiai, kozmikus 
távlatok beiktatásával (csak kuriózumképpen: Rubinyi Mózes megemlíti Vajda 
Hajón című versét, „mely arról ismeretes, hogy bizonyos vonatkozásban a spe-
ciális relativitás elve is fölmerül benne...";87 sőt az Utolsó dalt az energia meg-
maradásának elvével is kapcsolatba hozza88) úgy látszik, páratlan a modern líra 
történetében. S itt, azt hiszem, nem kizárólag a líra hazai történetére kell gon-
dolnunk. 

Mint már több ízben utaltam rá, Vajda legtöbb méltatója a költészetében 
tagadhatatlanul s rendszerint elismerten jelen levő metafizikai léptékeket az 
életrajzi léptékekhez redukálja. Az életrajzi léptékekhez értendők a költészetében 
kellő módon átpoétizált sorsszerűség aránytényezői is. Még Barta János is, aki 
nagy erőfeszítést tesz, hogy megértesse Vajda szerelmi lírájának lényegét, első-
sorban csak (egyébként reveláns) pszichológiai távlatokban méri fel jelentőségét. 
Rónay György, Vajdáról és némely kortársáról szólva, „a szerelem metafizikáját" 
említi ismételten (ez a címe könyve egyik szakaszának): „A szerelemnek ez a 
metafizikai rangra emelése a mi költészetünkben Vajda Jánosnál történik meg 
(mutatis mutandis olyasféleképpen, mint a franciában Baudelaire-nál)".89 Mind-
amellett ő is az „élmény" mivoltát hangsúlyozza, annak sorsszerű vonásaival, 
elemeivel együtt. Például így: „Vajda Gina-költészetének egész lét-tragédiája 
abból fakad, hogy a nő nem eszmél rá a maga jelentőségére, nincs tudatában 
metafizikai értékének, s eladja, elárulja azt pénzért, jólétért, sikerért."90 Holott 
a metafizikai probléma csak úgy végletes, eszkhatológiai probléma, s nem egy-
szerűen egy sorstragédia problémája, hogy megoldhatatlan: a Vajda-féle férfi-
princípiumnak pontosan ez a probléma a lételve, az ilyen nő transzcendentális 
„megközelíthetetlensége". Ebbe pontosan beleértődik az is, hogy a szívhölgy nincs, 
de nem is lehet tudatában „metafizikai értékének". Ilyennek kell lennie, meta-
fizikai érték-tudatlannak, e tekintetben bizonnyal üresfejűnek, hogy kiváltsa és 
fenntartsa a vágyat: „ - Ah! ha bírhatnám kis üres / Boldogságos fejecskédet!" 

A kérdés teljes líratörténeti súlyával merül fel Kabdebó Lóránt elgondolásá-
ban, amikor Szabó Lőrinc dialogikus poétikai paradigmájának egy bizonyos 
formációjával veti össze a Harminc év utánt: „Vajda versében szintén a női és 
férfielv szembesül egymással, egyedi sorsok elbeszéléséből összegeződik a meg-
alkotott emberi sorsképlet.. ." A Szabó Lőrinc-vershez, az Egy téli bodzabokorhoz 
képest a Vajda-vers „nem létvers, hanem sorsvers, a tét nem a világban való 
létezés, hanem egy szerep (a szerelem) megvalósultsága".42 Valóban így van ez 
ebben az esetben, de a két Harminc év múlva címmel számon tartott változat 
vagy vázlat úgy előlegezi ezt a lételvű tonalitást, mint a festészetben némely 
XVIII. századi és XIX. század eleji színvázlat az impresszionizmust. S a létel-
vűség, mely szerelmi eszkhatológiája révén költészetét áthatja, nem is válik el 
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a sorsszerűtől. Mint már említettem, emiatt sikkadhatott el korábban e szere-
lemtípus metafizikai jellege. 

Ami még elsikkadt, vele együtt, az egy mélyebb problémát sejtet. Addig 
ugyanis, amíg Vajda jelentőségének képalkotó fantáziája, nyelvi kifejezőkészsé-
ge, retorikája, sajátos szintakszisa stb. volt mércéje, nem lehetett komolyan gon-
dolni arra a „tartalmi" érvre, hogy egy életmű nagyságának, unikális értelmének 
mércéje lehet egy nem formális rendszerként, hanem szerves alakulatként, nem 
tételes vallásosság értelmében hitelvi eszkhatológiaként érvényesülő metafizika.93 

1 „A zseni romant ikus koncepcióját elméleti 
síkon a század végén G u y a u hirdeti, és nem kell 
azt gondolnunk , hogy ezt Lacombe-hoz hason-
lóan va lamennyi pozitivista elveti. Magyaror -
szágon Beöthy Zsolt a Taine-ból vett há rom té-
nyező mellé a »lángész«-t teszi negyediknek, 
mint olyan faktorát az irodalmi fejlődésnek, 
amely képes a maga erejével is új utakat nyi tni ." 
HORVÁTH Károly, A pozitivizmus mint iroda-
lomtörténeti irányzat és ennek öröksége a polgári iro-
dalomtudományban = Irodalomtudomány. Tanul-
mányok a XX. századi irodalomtudomány 
irányzatairól, szerk. NYÍRŐ Lajos, Bp., Akadé-
miai, 1970, 49. - Legújabban az ún. „kul tusz-
vizsgálatok" terelték rá ismét a figyelmet az al-
kotóegyéniséggel és az életrajzi tényekkel 
kapcsolatos d o k u m e n t u m o k , tárgyi emlékek stb. 
elfogulatlan értékelésének kérdésére. 

2 BÓKA László, Vajda János, Bp., Franklin 
Társulat, é. n. (1941), 56. 

3 Uo„ 59. 
4 SZAJBÉLY Mihály, Kép és árnykép. Vajda Já-

nos és az utókor, ItK 1994, 505. 
5 SCHÖPFLIN Aladár , Vajda János = Uő, Ma-

gyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok, Bp., A 
Nyuga t folyóirat kiadása, Bp, 1917,155. (Először 
1912-ben jelent meg a Nyugatban.) 

6 SZÉLES Klára, Vajda János, Bp., Gondolat , 
1982, 63. 

7 KOMLÓS Aladár , Vajda János, Bp., Magve-
tő, 1984 (első kiadás: 1954), 165-172. „A bojkott 
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Valósággal két félre szakítja azt." 172. 

8 „Egész költészete a felelet nélküli kérdések, 
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tal éveiben." SCHÖPFLIN Aladár , i. т., 153. 

9 KOMLÓS, i. т., 364. 
10 Uo., 364-365. 
11 Uo., 382. 
12 Uo., 380. 
13 BÓKA, i. т., 50. 
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18 Uo., 143. 
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151-184. 
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