
16 TANULMÁNYOK 

Ujabb adatok Vajda János életéhez és műveihez. 
I r t a : R U B I N Y I MÓZES. 

Az angol irodalom legszebb Byron-tanulmány a inak egyikét Macaulay 
akkor ír ta, amikor elolvasta 1830-ban Thomas Moor kiadásában Byron össze-
gyű j tö t t leveleit, följegyzéseit és a könyvről bírálatot készült írni. Tanul-
mánya valóban bírálatnak indult, de esszévé magasztosult. Valóban a tanul-
mányíró számára páratlan élmény, ha újra olvashatja kedvelt hősének össze-
gyűj tö t t műveit. Persze i t t nem az Anatole France szellemében va'.ó olvasás 
eredményeire gondolunk. A szubjektív olvasás eredményei, mikor egy könyv 
olvasásának alkalmából magunkról beszélünk, remek szellemes írás lehet 
egy France kezében, de tárgyilagos, hű arckép csak akkor keletkezik, ha el-
olvasván az új kiadás alkalmából költőnket, a megfigyelések vonásaiból, kiin-
dulva a kiadásból, ú j adatokra s t án vonásokra bukkanunk, amelyekből ú j 
arckép-vázlat kerekedik ki tollúnk alól. 

I. 

Vajda összes műveinek, helyesebben: összes költeményeinek gyűjteményes 
kiadása régi irodalmi közóhaj. Hangsúlyozzuk, évtizedek óta ostromolták a 
kiadókat egy kritikai végleges, teljes Vajda-kiadás ügyében. Az ostromot, ha 
jól tudjuk, e sorok írója indította meg a húszas évek elején és azt többször 
megismételte. Ez a terv azonban főleg az összes költemények ügyét hang-
súlyozta, a kiadásnak tudományos értelemben is kritikai jellegét, teljességre 
törekvéssel, variánsokkal, jegyzetekkel, méltató bevezetéssel stb. Most ennél 
többet is. kaptunk, kevesebbet is.1 Többet, mert a testes kötet legnagyobb 
részét Vajda János magában eléggé kétes értékű, bár nagyon érdekes és tanul-
ságos prózája foglalja el, kevesebbet, mert a költemények e kiadása igen távol 
van attól , amit kritikainak lehet nevezni. (Sajnos nem is akar az lenni.) Egy-
egy odavetett címváltozat, jegyzet, inkább ötletszerűen és véletlenül adódóan, 
mint tervszerűen, vagy kimerítően van közölve. Néhány variáns lapalji jegy-
zetben inkább mutatónak számít 9 a kritikai kiadás csökevényeit mu ta t j a . 
Pl. a Sirámokhoz (51. láp) Kozocsa odaírja: „A Költemények 1856-os kiadá-
sában a versciklus címe Sirályok". A Gina. emlékéhez több ilyen variáns-jegy-
zetet közöl, bővet pl. a 98. lapon. A kötetnek bevezetése nincs, a végén pár 
lapnyi bibliográfiái összeállítás a saj tó alá rendező Kozocsa Sándor tollából 
igen szerény pótléka egy elvárt bevezető életrajzi és méltató tanulmánynak, 
amire pedig Kozocsa nagyon hivatott le t t volna. Bizony, egy közel '2000 lapnyi 
kötetben nein lett volna olyan lehetetlen teret engedni egy 50—60 lapnyi mél-

1 Vajda János összes művei. Frankl in-Társu la t k iadása . Bibl iapapíron, 
1872 lap. Sa j tó a lá rendezte: Kozocsa Sándor. É. n. (1944.) Magyar Parnasszus . 



TANULMÁNYOK __________ 17 

ta tásnak. Egy költő gyűjteményes kiadásának kiadói és irodalomtudományi 
érdek-követelmény-ellentéte s az előbbinek érvényrejutása sokszor furcsaságot 
szül. íme e kötetben olvashatjuk Vajda János vadászati tanulmányait, az 
emberi egészségről szóló megrendelésre készült verses oktatásait (igazi „kla-
panciákat"), de nem olvashatjuk a költő leveleit. Nem hisszük, hogy ez azért 
eset t volna így, mert a szerkesztő t i l takozott vo'lna a levelek kiadása ellen. 

így a dolog természetéből folyik, hogy a kiadás anyagának legnagyobb 
része kötetekben inár begyűjtött munkák újraközlése. Kozocsa lenyomatja a 
költő által saj tó alá rendezett 1895-ös költeményes kiadást, azzal a változ-
ta tássa l , hogy A szertlem átka és a Gina emléke ciklusok valamennyi versét 
beiktat ta , tehát az 1895-ös kiadásból kihagyottakat, mindet, s oz megint csak 
a szerkeszt ő , alapos munkájának eredménye. Változatlanul adja Kozocsa az 
Elbeszélések című prózai kötet anyagát is. Egyébként az egyedüli helyes idő-
rendi sorrendben közli a költő műveit. Vagy 18, kéziratból és folyóiratokból 
való költemény és az Ildikó c. dráma a verses rész ú j anyaga, a prózai rész-
ben pedig hat elbeszélés, továbbá az összegyűjtött do'gozatok tizenhat darabja; 
ebből rendkívüli becse van az Alszeghy Zsolt tól 1921-ben kiadott önbírálati 
Vajda tanulmánynak, melyben a költő önmagáról szól, dicséretekben bővel-
kedő, de egészben találó módon. A kötet 1861 lapból álló anyagából tehát 
„szűz" rész kb. 300 lapnyi terjedelmű, ami feltűnően sok olyan ismert írónál, 

.mint. Vajda János és a sajtó alá rendező nagy bibliográfiai tudását ós szeren-
csés lelő-képességét dicséri. Úgy látszik, nem a szerkesztő számláját terheii 
az sem, hogy az összes művek telje® anyagának betűrendé; tartalomjegyzékét 
is hiába keressük a kötet végén, pedig e nélkül csonka minden költeményes 
kötet. (A kisebb költeményeknek van betűsoros mutatója . ) 

A kiadást irodalmi életünk eseményénok »kell elismernünk, mellyel mind 
a kiadó áldozatkészsége, mind a szerkesztő alapossága hálára kötelezte iro-
dalmi életünket. Egy kötetben együt t kapja a közönség ós a szakember mind-
azt, ami Vajda János életművéből érték és közel háromezer jobbadán névtelen 
cikkéből is fel van bele véve néhány darab. A kiállítás nagyon szép, a javítás 
eléggé gondos, bár a sajtóhibák furfangos ördöge ki-kicsúszott a gondos szer-
kesztő tolla alól. Sajtóhibák a kötetből : 11, 21, 92, 101, 104, 135 (ürítené 
helyett, üríteném a helyes), 176, 177, (sikofyával), 21.1, 287, 294, 303, 322. 
323 (a höngi sajtóhiba lehet zöngi vagy döngi helyett), 325, 363, 370, 438, 
439, 473, 496, 596, 604, 631, 637, 642, 645, 649, 660, 669, 672, 695, 707, 711, 
771, 774, 807, 813, 818, 825 stb. (A felsorolás nem teljes.) 

II . 

Vajda János „egyhúron pendülő" költő. Mint életében, úgy költészeté-
ben is visszatérnek, motívumok, fájdalmak, emlékek, amelyeket állandóan ismé-
tel és variál. Prózájában is magát í r ja egyre: férfi-alakjaiban önmagát, a nők-
ben Georginát vagy Bózát kerülgeti, ismételgeti. Egy bolond, aki szeret című 
elbeszélésében Adriéna alakját így jellemzi: „Én ismerem e leányt. Aminő 
sugár egyenes a termete, oly félszeg növésű a lelke. Aki helyzetével merőben 
ellenkezőleg cselekszik, kinek fogalmai nincsenek, csak ösztönei, azt nevezhetem 
félszegnek, kiképzetlennek. E leány önmagával sincs tisztában és ha te rejtelmes 

I roda lomtör téne t . 2 
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lénynek hiszed, ő nem egyéb, mint hóbortos. Midőn a főváros lakosa voltam, 
ismertem őt és életmódját. Én különben csaknem az egész városrészt ismer-
tem, hol ő lakott , mostohaanyjával. Kizárólagosan csak katonatisztekkel tá r -
salkodott, kiknek rangjuk szerint adot t előnyt az udvarlásban. Más emberre! 
csak azon esetben szólt, ha bárói vagy grófi cím pótolta a paszomántos 
mhá t . " (Kozocsa kiadásában 856—857. lap.) A költő Manna című elbeszé-
lésében olvassuk: „Nőül venni azt, ki másnak a szeretője volt? Tegyék az t 
a cselédek" — gondolá Ambró magában. (692. lap.) Ugyanez elbeszélésében: 
„Azok, akik mennyei'eg nemesen, t isztán szeretnek — mondá egykoTon Ambró 
melegen —, azon ri tka varázshatalommal bírnak, hogy mint vak a tá rgyakat , 
úgy ők megérzik a bűnt és az ár ta t lanságot . Ha szeretnek és egyszerre sze-
relmük tárgya vétkessé lesz — százmérföldnyire is, a nélkül is, hogy csak 
hallanának valamit kedveseikről, ugyanazon percben egy húr t éreznek kialudni 
szíveikben és akkor megszűntek szeretni. Ez a magasztos szerelem örök 
t i tka ." .(698.) 

Szépprózájának nő alakjai szegény, de rejtélyes leányok, akik grófi koro-
náról, töméntelen pénzről álmodoznak és Tojtélyes lényükről mihamar kiderül, 
hogy nem is olyan rejtélyesek. A szerelem bankókra való beváltásának pályájára 
készülnek. Férfi alakjai különcök, akik pokoli tűzzel szeretnek, de annál keve-
sebb szerencsével. Az етЬет novellái olvastán azon töpreng, mi ez? kisdiákos 
orotika? vagy egy testileg tökéletlen embernek vergődésed Barát és vetélytárs 
című elbeszélésében (782.) igazi Vajda-féle szerelem jellemzését olvashatjuk: 
„Bégóta ismered Reginát? — kérdé a közöny bámulatosan sikerült te t te-
tésével. — Mintegy két hét éta, az utcán tűnt fel, távolról követtem s a 
házban, hol laknak, egy ismerősöm szomszédjok. Ez muta to t t be nekik és én 
az első órában megvallottam neki, hogy soha igézőbb teremtést nem lá t tam 
s kijelentőm neki, hogy igyekezzék engem mihamarább megismerni —- mielőbb 
nőül akarom venni —." (792.) Nyilvánvaló, hogy Regina nem más, mint Róza. 
Vajda felesége, hiszen pontosan így tö r t én t Vajda Jánosnak megismerkedése és 
hebehurgya házasságkötése későbbi nejével. 

Minden novellájában van egy alak, amelyben önmagát vagy Ginát í r ja . 
Severina című elbeszélésében ő Vihari Jenő, a beteg főhadnagy, aki a harc-
térről Pestre került. „Jenő azon szerepre, hogy ő egy nővel, habár ez talán 
jobban óhajtá is, ismeretséget kössön, teljes képtelen volt. Szenvedett, dühön-
göt t a vágytól, de midőn tettre került volna a dolog, inkább ment volna 
ágyúk, mint nők elleni rohamra". Nem Jánosnak hívták ezt a Jenőt? 

Vajda János Alfréd regénye című elbeszélő költeményébon (1875. —• 
Kozocsa kiadásában a 455. lapon) kétszer is visszatér a Gina-komplexus. 

Megölném még a lelket is, hogy abban 
Mint a letört virágnak illatában 
Ne élne, örökülne a bűnös, 
A boldog pillanat emléke sem. 

S ugyanott : 
. . . я rettenetes örök törvény átka, 
Hogy ami történt, azt meg nem történté 
Mindenható Isten s* tthtti. 
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Mint az emberek, úgy térnek vissza Vajda életművében a szavak, a for-
dulatok is. Hosszan a lakí tha t ta ki nagy szavait , mint a kagyló a gyöngyöt. 
„A költőnek t i többi emberek, Szobrot emelni ne siessetek" — ír ta a Tüne-
ményekben. Ez a „többi emberek" a magános lélek kedvelt szava visszatér 
Halál című költeményében (1893-ból, Kozoesánál a 206. lap). 

Ti emberek, Ti többi emberek, 
Vesszőfutás volt létem köztetek. 

A „Barna felhő" („Száll a hegyre barma felhő") is o t t borong a Béla 
királyfi című költői elbeszélésében (1854., 394. lap):2 „Gyorsan keletkező Barna 
felleg árnya" s a költő a következő strófában a barna színt meg is magya-
rázza. „Ваша, mint a sejtés, mely szívekbon ébred." A Kiégett szív is („mely 
kiégett szívvel kérdi, Mért születni, minek élni") ot t dobog a Mit kongnak-
bongnak a harangok című versben (1860-ból, 416.). 

A világnak adtam volna 
Szivemet, ha meglett volna, 
De kiégett már egészen. 

A csüggedetlen című költeményben (1858., 300.) „kiégett hi t ről" énekel. 
Prózájában fel-felbukkannak halhatat lanná vált stiláris fordulatai. 

Montblanc örök havát ú j ra idézi a kilencvenes években, amikor Petőfiről beszél. 
Petőfit Vajda János az „örök hó" felhőmagasságában lát ja (1534—1547. !.). 
Napoleonról írtában is megjelenik a Montblanc-komplexus. „Olyan ő" — már 
tudniillik Napóleon —, „mint az a legmagasb hócsúcs, melyhez egy földindulás 
elzárta a fölvezető utat . Közte és a jövő közöt t egy áthidalhatatlan öTvény 
támadt: o l t fénylik ő a magasban örök csodálat tárgyaként, mer t örökre — 
eUrhetetlen (1626.). Ugyancsak Napoleonról énekli az Alfréd regényében 
(1875., 453.). 

Világtörténelem vakító napja, 
Legfényesebb költői álmot el-
homályosító földi nagyság, eszmény, 
ifjú dicsvágyat kétségbeejtő, 
kábító tünemény: Napoleon. 

A hazát nemcsak 1855-ben tar t ja tetszhalottnak ( A virrasztók), hanem 
már A honárulókhoz című költeményében (1848., 229.) azt énekelte, hogy 

Tudjátok hát, hogy e hon tetszhalott. 

Sőt már 1847-ben (231.) A hazafiakhoz című versben ír ja: „Én, aki virrasz-
tok a ha!<toklónál." 

Több költeményében a hazai állapotokra azt a szörnyű szót mondja, 
hogy Sodorna. (Lásd Vajda János című könyvem 58—59. lapján idézve: Nem 
úgy van ám és a Jubiláte című költeményekből.) Prózájában is egy helyen 

s Ezentúl ahol lapszámot adunk, mindig a Kozocsa-féle kuidást idézzük. 
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(1231.) „Sodomikus erkölcsi rothadás undorító jelenségeit" lá t ja . Ugyanez 
A csüggedetlen című költeményében is megvan, erről alább még szólunk. 

Az emlékek hatására a szív kigyúl (Húsz év múlva. 1876., 108J, de egy 
évvel előbb is megfordul ez a szó a lelkében: 

Leégtem; szén, por és kihűlt 
korom vagyok, többé ki nem gyulladhatok. 

(Alfréd regénye, 1875., 456.). (Lásd ezekhez a Vajda János című könyv Ural-
kodó képzetek, Balcsírák című fejezetét, -77—82. lap.) 

íme, hatások, kölcsönzések, kapcsolatok megállapítására is nagyon gyü-
mölcsöző az összkiadás olvasása. Vajda János Tünemények című költeményé-
ből való a következő sokszor idézett híres szakasz: 

A költőnek, ti többi emberek, 
Emelni szobrot ne siessetek 
Mert úgylehet, még áll a büszke emlék, 
Midőn dalát már régen elfeledték. 

E sorok Arany Jánosra vonatkozó célzást jelentenek. A vers először 
1892-ben jelent meg és éppen abban az évben indult meg az Атапу-szobor 
előkészítésének munkája. 1893-ban áll í tották fel magát a szobrot. Vajda János 
á Béla királyfiban (1854., 376.) énekli, 

Szív ne hánykolódjál — vagy azt kérdezem hát 
— Es azután válassz — előtted mi drágább? 
Szerelem, dicsőség — vagy ez ntált élet. 
Melyben vágyaidra kacag, gyöngeséged? 

Ugyanit t azt í r ja : 

Ámde szép öcsém, ha mégis úgy kívánod, 
En ígérem, hogy szép könnyű lesz halálod..'1 

Ezek szerkezeti, sőt szó-reminiszcenciák Arany Jánosból. 
Vajda Jánosnak 1857-ben Arany Jánosról megjelent cikke hódolat a 

körösi professzor előtt, nem abszolút hódolat, do mégis az. Ám érdekes, hogy 
e cikkben még nem Aranyra vonatkoztatva ugyan, de benne van a Tüne-
mények utolsó szakaszának hangulata. „Akik most it t borzogatják hajukat ós 
dicsekszenek, nemsokára el) lesznek feledve s akiknek arcképét most százával 
adják ki, majd azt fogják kérdezni, ugyan mi lehetett ez a maga idejében? 
fodrász, mérnök vagy valami híres táncmester?" S már e cikkben ír ja: „A gond-
viselésnek különös igazságszolgáltatása az, hogy a halhatatlanság legörökebb, 
legtisztább dicsfényű koszorúját éppen azoknak adják, akiknek érdemei iránt 
életük folyása a la t t leghálátlanabb volt, akik homályban, egyszerűen, zaj és 
pompa nélkül, néha még Ínségben is éltek." — „És a szívvel, mely azokat 
érezte, együt t érezünk századok múlva, ia fejjel, moly azokat kigondolta, 
együt t gondolkodunk, egyszóval a szellem, mely о műveket alkotta, jelen e.-t 
velünk van teljes alakjában, gyönyörű sajátságaiban, még akkor is, midő* 
már régesrégen egyenes a föld, ahol testi hamvaik pihennek." 
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Voinovich Géza már Madách-konyvében s később az Arany János élet-
rajza harmadik kötetébon (165. lap) utalt arra, hogy Vajda János a Nővilág-
ban támadást intézett Arany ellen. A támadás a Széptant levelekben jelent 
meg (5 db. 1861.) Arany akkor már a Kisfaludy Társaság igazgatója volt. 
A cikksorozat elméleti megállapítások és személyeskedő kicsinyeskedések tarka 
vegyülete. Az Arany-ellenes rész a 4. levél második felet s az ötödiket tölti 
meg (most Kozocsánál 1793—1804. lap). A hang Атапу iránt megbecsülés, 
tisztelet, de bizonyos szordinóval. Ellenben élesen támadja Arany körét. Arany 
nem oly tehetség, mondja Vajda, mint Vörösmarty vagy Petőfi, de a maga 
szűkebb körében kiváló. Vörösmartynak és Petőfinek nagy erényei vannak, 
csekély hibákkal, Arany egyénisége kisebb, de szinte hiba nélkül való. Nem 
titán, de nem is veszít csatát. Nem bámulatos, de tiszteletreméltó. Szerény, 
do önérzetes, nem könnyelmű, hanem határozott. Márványkemény és szobor-
szerű. Inkább tanít, mint elragad. A nyelvnek az a titka, hogy egy-két szóval 
a költő saját hangulatát tudja kelteni az olvasóban, Aranynál hiányzik. 
Ebben még Berzsenyi is nagyobb nála, Vörösmartyról, Petőfiről nem is szól-
ván. Az igazán nagy író hatása forgószél, fergeteg, Aranyé olyan, mint a 
„halk lebel" (zefír) hatása. Határozottan szembeállítja Aranyt azokkal, akik 
nagyok. Idéz Aranyból, dicsekedve . saját tárgyilagosságával, szerinte nagyon 
szép sorokat (a Családi kört i tt így idézi: Házi kör). A nagy költők olyanok, 
mint a kölni dóm, Arany kisvárosi templom. Matematikai szabatos kimértség 
jellemzi, epikájában a cselekvényt „valóságos katonaparancsnoki vezénylet szi-
gorúságával fejleszti." Arany Vajda szerint a rend és rendszer költője („Ord-
nung und System", idézi Vajda csúfondárosan). Toldi is azért jó, mert nem 
hősi, hanem gyengédebb vonások, érzések vannak benne rajzolva, ami Arany 
erejének megfelel. Arany „olyan minta, kitől tanulhat a nálánál nagyobb költő 
is". (Szerény célzás!) Követőit nagyon lehúzza, szerinte vannak, akik egy-
szerűen majmolják s „a majmolás a.nnyira világos, hogy ha az illetőt akadé-
mikussá nem tennék, azt hinné az ember, ez a csíntalan kópé háta mögött 
csúfot űz mesteréből". Vannak követői, akik pedánsan szögletesek, szabatosak, 

* versük rímel elől, hátul, alul, felül. „Nesztek bölcs akadémikus bírák — lak*-
jatok jól rímmel." Levelei végén tiltakozik az ellen, ha írásait „személyes 
okokban rejlő indulatokból származtatnák". 

Bizony te „személyes indulatok" megvoltak. Vajda, aki Arany Zách 
Klára című balladájára obszcén változatot írt, másrészt verset kérve Arany-
tól antológiája számára, levelében a Zách Klárát „remek költemény"-nek 
nevezi. Vajda e levele megmaradt Arany iratai között (Voinovich Géza Arany 
János életrajza, I II . kötet, 165. lap). A tölgyek alatt c. költeményre írt paró-
diára vonatkozólag 1. a Vajda János c. könyv megfelelő helyeit. 

Vajda 1856-ban énekelte a Sirámok negyedik darabjában a Hová lett 
a nap az égről? című veTsben: 

Halálcsöndesség az erdőn. 
Néha hull alá rezzentőn 
Egy-egy levele a fáknak, 
Mintha könnyet hullatnának . .. 
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Mit sírnának, könnyeznének, 
Hiszen ők virultak, éltek, 
Az, hogy mostan elhervadnak, 
Hogy szerettek, jele annak. 

I'olt bimbójuk, volt virágjuk, 
Szerelemnap sütött rájuk, 
Ölelkeztek a szellővel, 
Susogtak az éneklővel. 

Érdekes, hogy Arany három évvel később, 1859-ben írta a „Bimbó fővel 
aszó virágok" gyönyörű strófáit. A véletlen találkozás a kivitelben Arany 
fölényét mutatja, de itt Vajdának sincs oka a szégyenkezésre. 

Petőfire emlékeztetnek e sorok : 

Túl a messze kéklő hegyeken, 
Újabb csillag kel föl énnekem. 

(Otthon. 1853. 247.) 

A Mi vagy te? című gondolatstrófa (1856., 265.) Petőfi hasonló apró 
gondolati költeményeinek ' utánzata. A Béla királyfi-ban Kún László alakja 
Toldi Miklósnak éa János vitéznek keveréko. 

III. 

Így együtt nézve a költő munkásságát, két technikai gyengeség tűnik 
fel előttünk még erôeebben kidomborodva, mint eddig: a költő rímelésie, és 
nyelve, stílusa. Vajda a magyar költészet leggyengébb technikusai közé tar-
tozik. Valóban leggyengébb rímelőink egyike ő. Eímbeli gyengeségét érezte, 
o t t volt már a hatvanas évek elején tudata alatt. Mikor Arany körét támadja, 
éppen e kör szerinte túlságosan pontos rímelését gúnyolja ki (1. itt, 21. 1.) 
A gyengeség tudatala t t i beismerése az a nyilatkozata, amelyret a költő halála 
után közöltek a Pesti Naplóban (1898. 104. sz., 1. Kozocsánál 1743. 1.): „Köz-
tudomásúlag a magyarban sokkal kevesebb a rím, mint a legtöbb európai 
nyelvben és így e formás verselés is sokkal nehezebb." Aztán dicsekszik a 
Találkozásokká1, minit a „forma felett való uralkodás bravúrművével". 

Petőfi és főleg Arany után, illetve velük egyidőben ilyen rímet találunk 
nála: Temessen el — szemfödel (A csüggedellen, 1858., 300.). Említsük meg 
még kövtekező rímeit: Találkozások (1877., 490.): 

S ha veszi önmagát, szerényen, 
ö egy szegény polgárleány, 
ö csak szeretni tudna véglen 
Forróan, híven, igazán. 

A kővé vált barát Szent Gellér 
Csuhája szirtredőinél, 
Ahonnan a nap jókor eltér 
S árnyékot élvez már a dél. 

(Találkozások, 1877. 515J 
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Hallgatom, hogyan reng a sok koporsó, 
Hallom a rút féreg hogyan őröl. morzsó. 

(Egyedül, 1858. 286.) 

Óh, én világom, üdvösségem! 
Hát ugye ez mind szép dolog, 
De tudod e, hogy mitsem ér e, 
Csak ha te is helyben hagyod. 

(Rosamunda, 1880. 315.) 

A mennyből egy darab, 
S bár drágább semmi sincs, 
Olcsón adod magad, 
Oh Rohits, oh Rohits. 

(Télutója, 1896. 321.) 

Végül még egyet (Béla királyfi, 1854. 364.): 

És így Berezina már gyűlölte Bélát, 
mivel H ich я a s Béla siíveikbe bélát. 

Elég, a példa fáj. 
Petőfi Üti jegyzetei után évtizedekkel, Arany és Jókai korában, de 

évekig Mikszáth kortársaként is meglepően ormótlan, nehézkes, magyartalan 
a prózája. A Töredékek egy vándor színész naplójából című cikksorozata egy 
darabjában írja 1848-ban: „A reggel tehát előállott egész májusi pompájá-
ban." (895.) 

„Mi csodás az a bű és báj", írja A kiállhatatlan szépről című költeményé-
ben (21.) és a Végtelenség címűben is (1875. 113.). 

Mert szép e lét, tagadhatatlan. , 
Vau itten szenvedés, sók itt a baj, 
De mennyivel több a bű és a báj. 

Ábel és Arankábm (1883. 547.) kötőszókat zsúfol össze: 

Csakhogy megint egy kis baj van, mert most meg hát 
A mutatóujj megbicsakolja magát. 

Kozocsa kiadta kéziratából Vajda János Melyik nagyobb című durva 
verses kirohanását a nyelvőrök agyafúrt hada, a M. Tudományos Akadémia, 
sőt az „eget verő Szarvas-marha ellen". Főleg azokat ostorozza versben, 
akik idegen szavakat, használnak. Vajda szélső neológus és így gúnyolja az 
idegen szavakat használó ortológusokat: 

Telegrafál, fotografál, 
Protezsál,. angazsál, szanál. 
Nüansza, sansza van, trafál, 
Argumentál, szankcionál. 
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Vakáció, protekció, 
Akció, demonstráció. 
Consideráció — ció — 
Légió, sok fene ció. 

Buzgón használ azóta teljesen elavult nyelvújítási szavakat. Pl. Aggság 
(skrupulus [1530.]) ugyanott maga mondja: „Én mint egyébként a nyelv-
tisztaság híve állítom, hogy a darabokban a lírai érzelem megható tragikai 
mozaim magaslatára emelkedik." (1734. 1472.) Védv (847—849.) jelentése: érv. 

Nyelvének, főleg prózájának szinte mindvégig dohos szaga van. Efféle 
alakok: Csailádjávali (702.), báróvali (694.), Tészérőli (695.), Kastélybani (708.), 
szellemekrőli (709.), Jenő irányábani (733.), Eiemérreli (745.), Tanításrai meg-
bízás (766.), Regináhozi szívviszony (795.), állandóan mutatkoznak e prózában, 
főleg az 50-es években megjelent dolgozatokban. Mindvégig különcködést jelent 
versben és prózában az őzés különös kedvelése: Ehhöz, köllesz, kedvetölt, köröszt, 
beföstik, fönségedhez stb. (1. a Vajda János c. könyv [1922.]. Technikája, stí-
lusa, nyelve c. fejezetét [94—102.], továbbá: Vajda János stílusához és nyel-
véhes. (Magyar Nyelv, 1945. Sajtó alat t . ) 

IV. 

Vajda János egyenetlen egyéniség, aki önmagát egyszer szigorú önkriti-
kával nézi, másszor szinte gyermekes túlzással isteníti. A Költemények 1895-ös 
kiadásához írt előszavában említi, hogy e kötetbe néhány gyöngébb darabot 
is felvett, melyeket egy netalán később 'rendezendő szigorúbban válogatott 
gyűjteményből kihagyandónak jelölt meg. Ez mutatja szigorú önkritikáját* s 
az is, hogy állandóan azért panaszkodik, hogy a kiadók, ha már versesköny-
vet hosszas unszolásra kiadnak: válogatás helyett, mert minél testesebb kötetet 
akarnak adni, gyengébb anyagot is felvesznek. Szűkkeblűség a kiadás elvi 
részében, túlságos bőkezűség, ha azt üzleti s nem irodalmi érdiek kívánja. Íme 

• a költő azért panaszkodik, mert a kiadó többet akar közölni, mint amennyit 
ő maga kívánatosnak tartana. 

Ugyanő Abel és Aranka című elbeszélő költeményéről azt írja, hogy 
nyolc-tízszer elolvasta s mindig új meg ú j szépségeket fedez fel benne s „tized-
szeri elolvasásnál a mű nagy hatása még lehetőleg növekedett" (1737.). 
Egyébként már korán jelentkezett öntudata. Már 47-ben (Az én szülőföldem) 
arról beszél, hogy mikor énekelni kezdett, rárivaltak: „Ügy énekelj, hogy mi 
táncolhassunk." De ő megmondta, hogy a közönség kedvére — „nektek" — 
nem énekel. Nem vágyik borostyánra. Majd egy évszázad múlva a völgy vissz-
hangozza dalait, megkérdik, ki volt a völgy lakója. Szóval nem a mának dalol 
a kis poéta, hanem a holnapnak. 

1858-ban jelent meg egyik leggyengébb verse, de ebben egész Vajda benne 
van: A csüggedetlen ez (1858. 300.). Kárhozat, üdv, à romlás kéntüz-esője, 
Sodorna, a kiégett hit és a végén persze, hogy ő az egyetlen az „ezernyi szolga-
tetem közt", aki a jelenből, mint szobor, megmarad az utókor számára. 

Ezzel szemben még általános műveltségében is találhatunk hézagokat. 
1848-ban a Töredékekben kémiai helyett azt írja kemikai (893.). Balambér 
lelke című elbeszélésében olvassuk (701.) : „Hanem mielőtt e somolygási magas-
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latra vergődtem, megvallom, hogy ha szabad állítanom, kissé mélyebb elgon-
dolkodás az emberi parány iságról, tudásunk átkozottul szűk és hibás voltáról: 
rómaiságom mere\ panteizmusából s prózai hitetlenségem kérgéből sokat le-
gyalultak." Ez a mondat („rómaiságom merov panteizmusa") a dagályos fél-
műveltségnek iskolapéldája lehetne. A Bojtár Bandi (1856. 270.) népieskedése 
effélét mutat : 

Kis cinege madár szól, 
Oly síró szomorún, 
Akár azt mondaná 
Cirkumdederum. 

Hiányos műveltsége eokszor torkollik ízléstelenségbe. Az, amit Vajda a 
Béla királyfiban (1854. 392.) Krisztusról mondat a pogánnyal, irodalmunk 
legizléstelenebb mondatai közé tartozik. Sajátos, hogy erős katolikumát néha 
ilyen egyházellenes kitételek váltják fel. Szerinte már maga a pokol feltevése 
istenkáromlás (1647.). Viszont cikkeiben lelki meggömyedéssel említi a feV-
hőköntúli bírót. 

Kozocsa kiadásának már a kiadás megítélése szempontjából egyik ékes-
sége a költő Ildikó című tragédiája, melyet Vajda két helyen is előadatott, Buda-
pesten és Kolozsvárott, de a darab mindkét helyen megbukott (1857.). Most 
Kozocsa a tragédia pontos szövegét kiadta a Nemzeti Múzeum példánya a'ap-
ján. A mű külön tanulmányt érdemel, mert hiszen éppen sikertelensége és lap-
pangása miatt igen szerény szerepe van a Vajda-irodalomban.3 Ezúttal csak 
néhány vázlatos megjegyzést óhajtok tenni Vajda „eredeti történeti szomorú-
játékával" kapcsolatban. 

Ildikót Vajda 9 nap alatt írta (1735.). Naivitások, kezdetlegeseégek, 
emelkedett tragikus páthosszal váltakoznak az Ildikó ban. Etele egy jelenetben 
így szól Ildikóhoz (671.) : 

Enyim — egy ízig, egészen enyim! 
Tódulni érzem véremet fejembe — 
Örömöm oly nagy. nem kellett volna ma 
Csepp bort se innom — most e ketti" 
Majd kábítással fenyeget. 

Ezután mondja Ellák Csabának: 

öcsém, 
Nézd csak apánkat — szinte fekete, 
Ügy kihevüU — sok bort ivott — fölötte 
Tartok, hogy egyszer majd nem leljük élve. 

Ildikó mondja hosszú monológja végén (673.): 

A szer, 
Mit poharába tettem, eddig öt 
elaltatá. Isten velem! (elmegy). 

' V. ö. Solt Andor: Vajda János „ndikó"-ja. TK. 1938 131—1Л9. I. 
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J ó példák egy rossz dráma gyermekes technikájára. Tökéletesen epikai 
drámaiság. 

A tragédia stílusa ilyen foltokat mutat (645.) : 

. . . I f j ú — gyermek, csecsemő, 
Le lesz koncolva, 

vagy: 
. .. Ezer, 
Iszonyatos bűn nyíltan, szabadon 
El lesz követve mind. 

Tagadhatatlan, liogy nagyon érdekes életrajzi adatokat nyerünk az új 
Vajda-kiadásból. A költő apja állítólag papot akart Vajdából nevelni (A sze-
relmes gyermek, 765—766.). „Atyám mindig dupla puskával fenyegete t t . . . 
azon esetre, ha e kívánatának valaha ellene állanék." Ez adat, mely kétség-
telenül szubjektív vallomás, azért érdekes, mert másfelől Vajda János apjának 
Válón az volt a híre, hogy hitetlen, sőt istentagadó volt, azért lelte halálát 
a templom előtt, midőn lovai elragadták kocsiját. 

Vajda János azt állítja, hogy első költeménye, amelynek címe volt az 
Árulkodókhoz, a Rajzolatokban jelent meg. A költő ekkor 1*2 éves volt. Első 
verse tehát a Rajzolatok utolsó évfolyamában jelent meg. Vajda ugyanis 1827-
ben született, a Rajzolatok pedig 1835. január 3401 1839. június 30-ig jelent 
meg. Az állításnak tehát megvan a valószínűsége. Magát a verset azonban 
Kozocsa, aki a Rajzolatok minden évfolyamát tüzetesen áttanulmányozta, nem 
találta meg. 

Az Alfréd regényében (1875. 456.) olvassuk, hogy Vajda öt éven át 
szorgalmasan, kitartóan tanult vívni Keresztessynél, kora legdivatosabb vívó-
mesterénél. A Balambér lelke című elbeszélésben (706.) a költő egy meszely 
válit fogyaszt. A költő ifjúságára vonatkozólag szép és uj anyag található 
a testes Vajda-kiadásban. A költő ifjúsága sötét hegyoldalon, kis kunyhóban 
telt el, énekli Az én szülőföldem című költeményében, kissé pasztellizálva a 
dolgot. Mi láttuk a váli erdőben aat a kis kunyhót. A sötét hegyoldal inkább 
árnyas völgy, dombos vidéken. A kunyhó elég szép kis erdei ház, előtte barát-
ságos nyugovó pad. Inkább szerény erdéezlak, mint „kunyhó". Szimbolikus volt 
há t az élet kezdete: a költő csak félig kapta a napvilágot is. Dehát azért 
szép volt az. A fülemüle dalára aludt el s piros hajnalon a sárgarigó víg 
csippantására ébredt. Aztán elment a hegyi patakhoz s fenekéről aranyakat 
szedett: kavicsokat. Majd, írja, egy bagolyhoz adták nevelésbe, aki az' éjnél 
is sötétebb és búsabb eszméket huhogott a fülébe. Halálról, másvilágról huho-
gott a bagoly, de ő a madárka dalát hallgatta, mely a bokorban szabadság-
ról, szerelemről dalolt. Ott is hagyta a baglyot s a madárka versenytársa 
le t t : szabad magyar költő. 

1854-ben jelent meg Vajda János A szerelmes gyermek című rajza (757— 
768.). Ez egészen bizonyos önéletrajzi karcolat. „Ezelőtt 15 évvel" — írja — 
„X vidéki nagyobb város egy 12 éves gyermek nevével volt tele, ki szerelmes 
volt, verseket ír t és bort ivott a kocsmákban. E nagy gyermek én voltam." 
Ez tehát 1839-bon történt s Vajda János akkor valóban 12 éves volt. A város-
ról annyi konkrétumot mond, hogy volt ott „gimnázium, polgári lövölde és 
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vagy 12 nyilvános hely, hol kuglizni "lehetett." Székesfehérvárról van szó. I t t 
írta első verseit s erről ismerték már városszerte. Három könyv volt döntő 
hatással fejlődésére: a Rontó Pál, a Rajzolatok „egy félévi csomója" s egy 
komáromi naptár, benne Gombócz Mátyás és Haluska Péter kalandjainak 
kedélyes leírása. Tanítója Ovidius-szal ajándékozta meg, Daykával, Bacsányi-
val. E könyvek hatása alatt határozta el magát, hogy bort fog inni és sze-
relmes lesz. Valóban kocsmába megy, iszik, egy betoppanó „kurátor"-ra é'ceket 
szór és Bontó Pálból csúfondáros idézeteket. Ekkor írja meg első versét, Az árul-
kodókhoz címmel, melyről már szóltunk. Ugyancsak elhatározza, hogy szerel 
mes lesz. Mimi, egy a házban lakó megyei esküdt kisleánya. A kisdiák fel 
szólítja, hogy legyenek egymásba szerelmesek. Játszottak szerelmet, de egy 
napon a költő ki6 szerelmesét megrohanja, megcsókolja s erre a lány soha 
többé vele szóba nem áll. Mimi után Magdolna következett, a költő pajtásának 
édesanyja, ez is igazi diákos szerelem. „Ah Vilmos, ha a Te szép mamád az 
én mamám volna!" Magdolnának tetszett a kisfiú, becézgette is e ezt a fiú 
félreértette. Borzalmas volt a kiábrándulása. Az asszony vele akart levelet 
küldeni udvarlójának, ezzel a szöveggel: „Férjem a sörházba távozott, csak-
nem bizonyos, hogy estig ottmarad. . . Epedve várom Önt." — „Következő 
évben egy Pesten lakó nevesebb magyar írónkhoz kerültem, hol aztán napról-
napra károsabb iránynak indultam, elvesztem eredetiségemet. Könyvtárába 
zárkózva nekiadtam magamat a tanulásnak s csak későn vettem észre, hogy 
az életbölcseséget könyv nélkül jobban megtanultam volna, ha azon irányban 
haladok, melyen öntudatlan haladtam, midőn Mimikét és Magdolnát szerettem, 
verseket írtam, könyveimet a sajtosnak eladtam, bort i t tam." 

Irodalmunk nagy pesszimistája sokszor hirdet optimizmust. Pesszimiz-
musáról egyszer Lisznyay Kálmán az t írta, hogy Vajda korában (a Baeh 
korszakban) nem is lehetett egyebet csinálni, mint búsulni: „Víg világgyűlö-
lettel pityizálni." (1576.) Vajda maga többször meginog pesszimizmusában, a 
színészetről írva említi, hogy sokszor kétely fogja el, vájjon nem benne van-e 
voltaképen a hiba, nem az ő szemüvege lett-e sötétebb, hogy maga körül 
mindent feketén lát (1. Vajda János c. könyvem Pesszimizmus című fejezetét 
35—45. lapig). 

Mert váltig hiába áltattok, beszéltek: 
Kívánatos a kéj, kedves ez az élet. 
Szép a virág, szép a napsugár, a pajzán, 
És még a halál is szép az ifjú arcán. 

(Béla királyfi IV. ének 369. lap. L. még az V. éneket i,s 384. 1.). 
« 

Ne káromold halált óhajtva Istened, 
Nézd a kelő napot s örülj életednek. 

{A Béla királyfi 1855-ben jelent meg először.) 

S ő, aki ifjú korában azt írta, hogy ne káromold Istened, öregen, azt 
kéri Istentől, hogyha meghal, igazán haljon meg: „örökre öld meg lelkemet". 
Ha ezt Isten megteszi, ő megbocsátja neki, hogy adta e nem kért keserves 
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siralomházi életet (1893. a Nyári éjjel utolsó szakasza 2'20.). 1894-ben írja a 
Búcsú a naptól című költeményben (221.), hogy a legfőbb jót nem érte el, 
szeretett önfeledten, csalódott s arra a konklúzióra jut, hogy nem a halál 
szörnyű, hanem a szűk sír éje az. Szélső szkepszis, talán istentelenség szól 
hozzánk a Nyári éjjelben (1893. 216.). Az Isten: „sehol, vagy mindenütt". 
Ezek a verse utolsó szavai. Ugyanitt (218.) szeretné tudni, hogy kit szolgál, 
hol i t t az úr, ki ő, mi ő? K e r e s s e fönn a csillagoknál, vagy ő az, az örök idő? 
Alább a szabad akaratról: 

Ki tudja mit hoz a jövendő, 
A közelebbi pillanat? 
Mesébe, dajkadalba illő beszé-d 
A szabad akarat. 

A fentebb már idézett nyilatkozatokkal együtt ez is lelki világának egye-
netlenségére vall, hiszen ismerjük gótikus frazeológiáját, pl. az erdőre vonat-
koztatva, amely a lelke mélyén' szunnyadó katolikum kifejeződése. 

A Gina-komplexus is, a fentebb jelzetteken kívül sűrűn visszatér költé-
szetében (Vajda János 79—80. lap). A jáborfa regéjébe is beleszúrja (ritkítva), 
hogy a legnagyobb földi bánat : szeretni s nem szerettetni (1860. 410.). Az 
Alfréd regényében is (1875. 442.) beszél a „viszonzatlan epedés pokol tüzé"-ről 
s ugyanez a komor szerelmes egy kisdiák erotikájára emlékeztető sorokat vet 
le a Végzetes mókus című elbeszélésben (780.): I t t a meglesett nőről így ír: 
„Egyes szótagot, vagy mondatot nem vettem ki, de az egészen érthető volt, 
hogy valakivel suttogva, kéjesen nevetgélve beszélgetett — olyképpen, mint 
midőn a sóhaj elfojtása nem sikerül s édes nyögésbe megy át." S ezt a Gina 
komplexus állandó mormolója vetette papírra! 

* 

Az így fölmerült adatok egyre azt ju t t a t j ák eszünkbe, akiről e tanul-
mány elején szóltunk: a szubjektív hangú epika európai nagy mesterét, 
Byront. Vajda virágzása idején nagy kelete volt ez epikai típusnak: Arany, 
Petőfi után Vajda is a hatása alá került, most már az új kiadásban feltárt 
anyag alapján bízvást mondhatjuk, hogy jobban, mint azt eddig hittük. És 
Vajda sugalló hatása is emlékeztet mesterére, az a körülmény, hogy az össze-
gyűjtött művek olvasása új arckép vázolására viszi a tollat. Költészetünk 
nagy magányosa immár a Petőfi, Arany, Vörösmarty, Ce^k>nai, Kölcsey egyen-
ruhájában került az őt megil'otő formában a hozzáillő helyre, hogy e ragyogó 
társaságban zengje tovább különös, eredeti, egyenetlen, fájóan érdekes dalait a 
késő századoknak. 




