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(Arany) „oly keserűen panaszolta, hogy „mily kevés, amit beválték", 
mégis vigaszt nyújtó szerény büszkeséggel nézett végig életén." Ha 
a vers egészéből csak e néhány sort idézzük, talán kiolvashatjuk belőle 
Keresztury Dezső „szerény" magyarázatát, de az egész vers összefüg-
gésében kevésbé. A „jövendő nemzedék" talán nem is fogja tudni, 
hogy ő volt: 

Hogy itt éltem, s a tömegben 
Én is lantot pengeték. 

(1877. július 14.) 

A tudós „sírásóktól" való félelmét kimondta Arany. Könnyített-e 
ezzel sértett lelkén, csak sejthetjük. Tehetsége vitte előre, de az „örök 
kétely", hogy teljes életmű jött-e létre, mindig megmaradt benne. Éle-
téről ő maga így írt Gyulai Pálnak: „Tehetségem (amit elvitatni nem 
lehet, különben nem volnék ott, ahol most vagyok) mindig előretolt, 
erélyem hiánya mindig hátravetett, s így lettem, mint munkáim 
nagyobb része — töredék."1* Monumentuma befejezetlen, a mű csak 
lantpengetés, — mondotta, de a kétkedéssel említett „jövendő nem-
zedék" igenis horatiusi monumentumnak érzi és tiszteli. 

RIMÓCZINÉ HAMAR MÁRTA 

A LÉLEK „ALAKTALAN RÉMEI" 

VAJDA JÁNOS NOVELLÁIRÓL 

A novellák helye 

„—Adjon tehát húsz krajcár árut — felelte mogorván az ezredes, 
aki nem szerette maga körül az okoskodásokat. A hentesné verses-
könyvet vett elő, amelyből kiszakított néhány lapot, hogy staniclit 
formáljon belőlük. Az ezredesnek eszébe jutott az ő újságírója. Azt 
mondják, hogy az is verseket ír. 

— Miféle versek ezek ? — kérdezte, mintha álruhában ál-foglalko-
zású embernek akarna feltűnni itt a hentesné előtt. 

— Járt ide egy császárszakállas öregúr, aki verseskönyveket hor-
dott nekem. Ismeri talán, Vajdának hívták . . . Vajda Jánosnak. 

10 Idézi Keresztury Dezső; i. m. 11. 
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— ismerem — felelte elpirulva az ezredes, most nem mondott iga-
zat. De csak nem állhat sokáig diskurzusban egy Üllői úti hantesné-
vel."1 

Krúdy Gyula így örökít meg művészi formában egy Vajda-legendát, 
amelynek alapja valóságos, annyi változással, hogy nem a költő ver-
seire, hanem első és egyetlen, álnéven kiadott novelláskötetére vonat-
kozik (Homonnai Béla: Elbeszélések. 1881.). A Vajda-könyvek hen-
teshez kerülésének eredeti történetét Vajda feleségétől, Bartos Rózától 
hallhatta.2 Özvegy Vajdáné így ír a szóban forgó kötetek sorsáról : 

„Hoztak az uramnak egy nagy kézikocsi könyvet Ferenciek téréről 
a nyomdából, a hol már töb éve henterektek, mert ezekből se ment el 
egy példány se — ezekért nem volt kár, monta Vajda maga is — Homo-
nay Béla elbeszélések — cimel; férjem nem volt otthon . . . Én azonai 
egy példányt elolvastam, . . . egy hadnagy elbeszéli az élményeit álá 
Cassanova — . . . Korán reggel Vajda elment, de hamar visszajött 
két hentes legényei, mert a szomszéd hentes vetíe meg. Adott mind 
össze tizforintot és elhozták a hentes virsliket csomagolt bele a vevői-
nek. Igy ért Véget Homonay Béla hadnagy elbeszélése."3 

Vajon valóban úgy vélte Vajda, hogy „ezekért nem volt kár"? 
Egyáltalán, valóban ezt mondta, ezt mondhatta? Mi az utókor véle-
ménye? Az emlékirattal egybehangzik az, hogy Vajda „irózatosan 
ostobáknak" minősíti novelláit egy levelében, s arra gyanakszik, hogy 
nagy ellenlábasa, Gyulai Pál „gonoszságból ajánlotta kiadatásukat, 
hogy Vajda kompromittálja magát vele."4De ha kezdettől ez lett volna 
a véleménye, nem közölte volna őket, többségükben saját neve alatt, 
kora népszerű lapjaiban: a Hölgyfutárban, Délibábban, Nővilágban; 
s főként nem fordított volna gondot összegyűjtésükre, éveken át 
(1875—1881). Vajda magatartásának e kétarcúságához hasonló az 
elbeszélések fogadtatásának kétfélesége. A korabeli sajtó nem hanya-
golja el. A Fővárosi Lapok például így hirdeti: „Van az új könyvek 
közt eredeti beszélyfüzér is: Elbeszélések Homonnay Bélától; most 
először használt álneve az egyik jeles költőnknek, kinek igen magvas, 

1 Krúdy Gyula : Utolsó szivar az arabs szürkénél. Válogatott novel-
lák. Magyar Klasszikusok, 1957. 505. 1. gyűjtötte Boros Dezső, közli 
Barta János: Évfordulók. Bp. 1981. 424. 

2 Vajda Jánosné Bartos Róza levelei Krúdy Gyulának, Pásztor 
Árpádnak. OSZK. Kézirattár. 

3 Vajda Jánosné Bartos Rozália: Emlékirataim. Bp. 1983. 176-177 
A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: D. Szemző 
Piroska. (A szerző eredeti helyesírása szerint. Sz. K.) 

4 Vajda János levele Nagy Miklóshoz. Idézi Komlós Aladár: 
Vajda János. Bp. 1954. 82. 1., valamint KrK. IV. 451. 1. 
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erőteljes szépprózája van, mit e két forintos kötetben levő nyolc el-
beszélés is bizonyít; egyik darab sem kitaposott utak terméke; minde-
nikben eredetiség van."5 

Kritikai visszhangja hasonló méltatás mellett a kötet egyenetlensé-
gét kifogásolja. „Eszmék, gondolatok erőteljes kifejezése, lelkiálla-
potok szép leírása és választékos nyelv után fölharsognak az »irányá-
ban«, »visszatérésbőli« fürészhangok" . . . „fényes írói tulajdonságok 
és primitív hibák váltakoznak."6 

Utókorbeli értékelése még szigorúbb. „Vajda elbeszéléseiből hiány-
zik a művészi alakítás." — olvashatjuk Szinnyeinél. Nem tartoznak 
„sikerültebb művei közé" — írja Komlós, „e novellák művészi szín-
vonala nemigen jelentős" — vallja Sőtér.7 Mégis, valamennyi bírálat-
ban felbukkan a novellák értékeinek méltányolása is. Szinnyei Vajda 
lélekrajzait emeli ki, Komlós társadalomkritikáját, Sőtér pedig a 
„klasszikus igényű, anekdótaságtól mentes" formát. Összegezésül 
joggal állapítja meg a szépprózai írások kritikai kiadásának sajtó alá 
rendezője, Seres József: „Vajda novelláinak érdemleges elemzésével, 
művészi értékeinek igazi mérlegelésével s irodalomtörténeti jelentősé-
gének, helyének fölmérésével még adós az irodalomtörténet."8 

Melyek és milyenek hát ezek az elbeszélések? 

Két novella-típus 

Összesen tizennégy Vajda-novellát ismerünk. Az elsőt 1848-ban 
írta, az utolsót 1869-ben. Vagyis írói pályája első szakaszából valók. 
Valamennyiben találunk önéletrajzi elemeket, fő tárgyuk a „színészet, 
a szabadságharc elvesztése és főleg a Gina-eset", — foglalja össze 
tömören Komlós Aladár.9 Ezen belül, — úgy véljük, — két különböző 
típust képviselő csoportra oszlanak. 

Az egyik fajta elbeszélésben (A-típus), az emlékezet és képzelet 
segítségével tényleges viszontagságokat, kalandokat ad elő, érdekes 
figurákat, helyzeteket rajzol. Részint csattanóssá kerekített, szórakoz-

5 Fővárosi Lapok, 1882. I. 28. id. KrK. IV. 451. 1. 
6 Egyetértés, 1882. febr. 5.; Koszorú, 1882. VII. köt. 257. id. KrK. 

IV. 4 5 0 - 4 5 1 . 
7 Szinnyei Ferenc: Novella és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 

Bp. 1941. II. 407. Id. KrK. IV. 450. - Komlós Aladár: A magyar 
irodalom története. Bp. 1965. IV. 603. Id. KrK. 449. - Sőtér István: 
Romantika és realizmus. Bp. 1956. 352. Id. KrK. IV. 451. 

8 Szinnyei, Komlós, Sőtér i. m. Id. KrK. IV. 4 4 9 - 4 5 1 . Seres 
József: KrK. IV. 451. 

9 Komlós Aladár, 1965. 603. id. KrK. IV. 448. 



975 Filológia 

tató, derűs epizódok formájában. Ilyen a Balambér lelke (1858) című 
ál-kísértet-história; a gyors gyógyulással végződő félelmes betegség 
története (A váratlan orvos, 1859); s az alaptalannak bizonyuló félté-
kenység tréfás esete (A végzetes mókus, 1869). Másfelől kifejezetten 
személyes emlékeket idéz fel, kiszínezve, karikírozva. Iskoláskorára 
visszarévedve idillt fest, gyermek-hősét felnagyítja (A szerelmes gyer-
mek, 1854); a vándorszínészélet fordulatainál pedig a félelmes és ko-
mikus, a groteszk vonásokat hangsúlyozza. A nyomorúságos helyze-
teket, tragikus sorsokat gúnyorossággal ellenpontozza, s a szereplők 
torzképszerű elrajzolásával. (Töredékek egy vándorszínész naplójából, 
1848; Bolond történetek, 1854; Borzasztó dolgok, 1856.) Ezeket a 
novellákat a könnyed, kedélyes, csevegő hangnem jellemzi, a korabeli 
beszélyek, tárcák tónusa. „írjunk . . . a legújabb, legfrivolabb han-
gon és modorban." — hallhatjuk magától a szerzőtől (Borzasztó 
dolgok). Ez a stílus és ez a témavilág Vajda visszaemlékezéseivel 
(Egy honvéd naplójából, A bujdosás stb.), illetve tárcáival (Uti jegyze-
teimből, Pesti levelek stb.) rokon.10 

A másik elbeszélés-csoport (B-típus) tagjai11 első pillantásra 
annyiban térnek el az előbbiektől, hogy — Az elítéltek éjjele (1850) 
kivételével — szerelmi történet áll a középpontjukban. Vagyis, az 
előzőek változatos kalandjait itt az érzelmeknek, s ezen belül is egy 
fajtájuknak viszontagságai váltják fel. Ez egyúttal jelzi azt is, hogy a 
Komlós Aladár által megjelölt novella-források is megoszlanak a két 
csoport között: minden színészettel foglalkozó írás az első típushoz 
tartozik, míg a második típus valamennyi darabja kapcsolatban áll a 
Gina-élménnyel. (A szabadságharc elvesztésének témája Az elitéltek 
éjjelének, Hábomak kétségbeesést sugárzó légkörében jelenik msg, 
s a Szeverina hátterében tűnik fel.) A Gina-ihlet felbukkanása már 
önmagában is sejteti, hogy ezek, — az elnevezéseikben, meseszövésük-
ben, díszleteikben oly szembetűnően romantikus, Victor Hugo, Jókai 
és Vajda Péter nyomait követő novellák, a romantika felfokozott 
hatásra törekvésének közös jegyein belül, jellegzetesen Vajdára — és 
csak őrá — valló vonásokat mutatnak fel. Ezért most, itt, e B-típusú 
elbeszélésekkel foglalkozunk elsősorban. 

10 KrK. IV. 127. 285 -422 . ; V. 8 3 - 1 9 7 . ; VII. 1 3 1 - 1 9 7 . 
11 A B-típusú novellákhoz soroljuk, — a megjelenés időrendjében 

— : 1. Szeverina. 1851. febr. — 2. Hábor. 1851. márc. — 3. Egy nő, ki 
mérget akar venni. 1856. nov. — 4. Egy bolond, aki szeret. 1857. jan. 
20. — febr. 1. — 5. Manna. 1857. okt. — 6. Barát és vetélytárs. 1858. 
aug.—szept. — Hajdani álnéven — — Az elítéltek éjjele. 1850. — 
mintegy az A és B-típus közötti átmenetként szerepel. E sorszámok 
alapján hivatkozom az egyes elbeszélésekre. 
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Ezek az írások azt a felfogást tükrözik, amelyet így fejt ki a Pesti 
levelek-ben: „Ha valaki szent borzadállyal andaloghat a római kapi-
toliumon, . . . s más egyéb n a g y s z e r ű romok fölött, — ugy én, 
ha tán nem is oly szent, de sokkal mélyebb megilletődéssel járok és 
ábrándozom oly helyeken, hol ugyan nem hajtottak végre nagy tette-
ket, világdöntő szóvitákat vagy rettenetes csatákat, hanem annál 
több é r d e k e s , t i t k o s dolgok történtek; hol emberi szivek, 
mint a bimbó nyiltak, mint a rózsa elhervadtak, ábrándok, vágyak 
keltek, és beteljesültek, fellegvárak épültek és összeomlottak ; az olvadó 
pillantások, . . . boldogító vallomások, avagy szörnyű csalódások 
színhelyei, . . . sokkal többet beszélő helyek egy ádáz csatatérnél."12 

Az ilyen értelemben vett „érdekes, titkos dolgok" kerülnek itt 
előtérbe. Vajdára az a jellemző, hogy az emberi vágyak és csalódások 
gazdag tárházából egy bizonyos témát emel ki, amely egyben meg-
határozott emberi szituációt képvisel. Az idesorolt hat novella lénye-
gében ugyanarról szól, más-más változatban. Valamennyiben meg-
jelenik egy szépséges hölgy, akit a hős elragadtatva imád, de akitől el 
kell szakadnia, többnyire egy vetélytárs miatt. Voltaképpen tehát 
szerelmi háromszög a novellák váza. Ezen belül, a hölgy — akár köny-
nyüvérű lengyel grófnő, vagy életmentő nemes lélek, kacér fiatal 
özvegy, hidegszívű szépség, falusi fazekas lánya, avagy szegény virág-
áruslányból lett nagyvilági nő (ld. Szeverina, Aurélia, Virányi Emma, 
Adriéna, Manna, Regina) — , lenyűgöző bájaival, érzéki varázsával 
végzetessé válik. Az imádó pedig — hol sebesült főhadnagy, akinek 
véletlenszerű szomszédja a hölgy; hol harcokból hazatérve büntettet 
elkövető férfi, akit női jótevője menekít egy óceánjáró hajón; világjáró 
művész; takarékos kisbirtokos, aki titkos nevelőapja az alacsony sor-
ból felemelt szépségnek —, mindig szegény, s szegénységére (néhol 
titkolt magas származására) büszke. A rivális testi-lelki adottságai is 
különbözőek: akár lengyel nemes, bajtárs, avagy X. főúr, netán a 
legjobb barát ; akár egy sor hódító tulajdonságot egyesít, mint Andódi 
Tibor báró a Barát és vetélytársban, aki 23 éves világfi, huszárkapitány 
és milliomos egyszemélyben ; akár komikus ellenfélnek bizonyul (mint 
az éltes, süket, félvak arisztokrata, az elnevezésében is gunyoros: 
Kuncsorogj Ivó báró a Mannában), — mindig a vagyont, a rangot 
képviseli. A két férfi szembeállításával Vajda társadalmi, felfogásbeli 
ellentétet jelenít meg, kifejezve határozott állásfoglalását a születési 
előjogokkal szemben. Azok a nézetei bukkannak itt fel,amelyek később 
röpirataiban, illetve Kemény Zsigmondhoz intézett nyílt levelében 
fogalmazódnak meg élesen.13 Az elbeszélések színtere változatos: 

12 KrK. VII. 134. A ritkított betűk Vajda kiemeléseit jelzik, a 
kurziválás pedig saját kiemeléseinket. 

13 KrK. VI. 5 - 3 0 4 . ; IV. 2 9 5 - 3 0 1 . 
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harcmező, elhagyott sziget, Diredüre nevű kisváros, Pest báltermei, 
városligeti kéjlak, lengyel határ közelében, Kárpátokban épült különc 
ház. A mese bonyolítása folyamán, hol a nő igyekszik meghódítani a 
férfit fondorlatos, vagy áldozatos eszközökkel (1., 2., 3.); hol pedig a 
lovag törekszik a hölgy szívének elnyerésére jóságos gondoskodással, 
érzelmei őszinte feltárásával, avagy tüntetően rideg, közönyös maga-
tartással (4., 5., 6.)14 A végkifejlet legtöbbször tragikus: hős és hősnő 
egymás mellett halnak meg a csatatéren; imádó és vetélytársa pár-
bajban megölik egymást, s a nő is öngyilkos lesz; a hős tetemét a 
Svábhegy bokrai alatt lelik meg; megöli imádottját, majd önmagát 
(1., 2., 5., 6). Két novellában enyhül csak ez a komorság; a hős szerel-
méért már későn és hiába epedő nő férjhezmegy üresfejű hódolójához 
(3.), illetve keserűen zokogva hallgatja végig hajdani imádója leeresz-
kedő kioktatását érzelmi szegénysége gyógyíthatatlanságáról (5.). 
Valamennyi színhelyen, valamennyi meseszövésben közös jellegzetes-
ség az, hogy a reflektorfény ugyanazokra a pontokra vetítődik : a hős-
nőre, s még inkább a hősre. 

Hősnő 

A hölgy külső, fizikai tulajdonságairól is hallunk („magas, való-
ban fenséges alak", „szoborszépség", „holló haj", „művészileg rajzolt 
szemöldök", „fehér vállak", „junói termet" stb.15), de már ezeken 
belül is azok a jegyek a hangsúlyosak, amelyek egyben bizonyos jel-
lemvonásokat is képviselnek, s a környezetre gyakorolt hatásról valla-
nak (a „legirigyeltebb, legbámultabb szépség"-hez jól illik a „fény-
vágy", „hideg fenség", másutt „lélekfenség", „zsanoki fesz", sőt 

» „bántó gőg"; „lénye az uralkodás kifejezése", „mosolya á l t a l . . . di-
csőítve érezte magát az ember" stb.16). Hozzá kell tennünk, hogy a nő-
alak érzékletes megjelenítése csak a Ginával történő megismerkedése 
utáni novellákban tapasztalható, főként a 4. és 6-ban (Adriéna, Re-
gina).17 De mindezeknél a jegyeknél fontosabb és jellegzetesebb mindaz, 

14 Az utóbbi változatok Vajda többször kifejtett nézeteinek hű 
illusztrációi lehetnek. Eszerint a hódítás titka a tüntetően közönyös 
magatartás. Ld. A szerelem szótára és kalauza. 1882. KrK. V. Függe-
lék. 

15 KrK. IV. 166, 167, 169, 246. 
16 KrK. IV. 226, 164, 165, 228, 200, 228. 
17 Gina valóságos modelljének és a költői teremtménynek összefüg-

géseiről Barta János: Vajda János szerelmi lírájáról; uő.: Tantalus 
álma. Évfordulók. Bp. 1981. 8 7 - 1 2 7 ; 129 -140 . Széles Klára: Vajda 

ános. Bp. 1982. 5 2 - 6 5 . 1. 
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ami a hőssel fűzi össze: az, hogy szépségével, magatartásával, visel-
kedésével a hős szélsőséges megnyilvánulásait hívja elő; hogy saját-
ságos módon szemben áll vele, illetve másutt különös találkozást, 
hasonlóságot mutat, a hős egyfajta tükörképéül szolgál. 

„Adriéna szép lehetett másnak is, de legszebb annak, ki benne saját 
életét — önmagát szerette." — halljuk a 4. novellában. Majd más he-
lyen újra visszatér a gondolat: „Az a kérdés: valóban személyét, vagy 
csak ama sorsot szereti-e, mely az övével azonos. — Ez utóbbit gyanítni 
több oka volt." S már Az elitéltek éjjelében, a főszereplő a hóhér lá-
nyát azért szereti, mert: „— Szerelmes lettem e nő boldogtalanságába, 
melly egy részben a magaméhoz hasonlított. Egyképen életre valánk 
kárhoztatva mindketten, a hasonlat lőn a kapocs közöttünk."18 

S itt elérkeztünk az elbeszélések legsajátságosabb tényezőjéhez: 
a hőshöz. Valamenniy B-novellában nemcsak jelentékeny helyet foglal 
el, hanem mintegy körülötte csoportosul, köréje kristályosul a történe-
tek anyaga. 

A hős: látható erők 

Ez az egyszerű származású (vagy rangját titkoló) hős, szegény, de 
tehetségekkel megáldott ember, akit nagyratörő becsvágy fűt. Önér-
zetes republikánus, aki szembeszegül az arisztokratizmussal, aki rang 
és vagyon nélküli helyzetét úgy éli át, mint lehetőségeit gúzsbakötő 
igazságtalanságot, s aki : , , . . . sokkal büszkébb volt önmagára, múlt-
jára és még jelenére is, mint őseire — . . . (s) nevéhez annyi érdemet 
csatolt a maga saját erejéből, hogy ez érdemek felül haladják egy ki-
váltság értékét" — Stendhal Julien Soreljének rokona ez a főszereplő, 
aki úgy érzi, tarsolyában van a marsallbot (ez a hasonlat jól illik a » 
Napóleont istenítő Vajda teremtményéhez); s aki mellől elmúlnak 
álmai beváltásának történelmi feltételei. Ebből a meghatározott tár-
sadalmi, politikai helyzetből, állásfoglalásból ered „keserű, de SZÍVÓS 
önérzete". Egy „elviharzott mozgalom"-hoz, annak bukásához vilá-
gos utalással: 1848/49-hez kapcsolódik vágyainak meghiúsulása; 
s e „szárnyaszegett dicsvágy" következményeként menekül a „dac és 
megvetés" sáncai mögé. Úgy látszhat, ugyanezekből az okokból ered 
társasági viselkedése is. Hiszen arról vall, hogy kigúnyolja a „hiúság 
játékszereit", mellőzi a „társadalom minden törvényeit, szokásait", 
utálja az „uralkodó társasélet minden fölösleg szokásait, kinövéseit", 
s ezért távoltartja magát ezektől. Már a hadseregben is a „föltolakvó 
rangvágyas társak magaviseletétől" undorodik meg, s mivel „kérni, 
sőt magát alkalmazni" sem tudja, inkább arra szánja magát, hogy 

18 KrK. IV. 4. sz. novella, 195.; 6. sz. novella 243, 45. 
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kilép a katonaság kötelékéből19. Mindez egy szilárd meggyőződésű 
jellem céltudatos életalakításának képét mutatja. De vajon ez a fajta 
okszerűség, racionalitás, tudatosság uralkodó, meghatározó szerepet 
játszik a hős pályájának, portréjának alakulásában? Ez a fajta, — 
végső fokon társadalmi fogantatású —, indíttatás vezérli főbb tetteit, 
állásfoglalásait, a karakter egyedi vonásainak alakulását ? 

Magatartásának, főleg társaságbeli viselkedésének legszembetűnőbb 
jegyei nem mondanak ellent ennek a plebejusi önérzetnek; — a novel-
lák romantikus díszleteitől ugyancsak elütő, az eszményítéstől jócskán 
eltávolodó, nyers, éles képeket kapunk arról, hogy hősünk „faragat-
lan", társaságban „nehézkesség", „parlagiasság" jellemzi, s úgy érzi, 
hogy emiatt nevetséges. Többnyire „ . . . pongyolán, nyakravaló 
nélkül és bozontosán" öltözködik, s így nem csoda, hogy az „elegan-
cia" szó puszta említésére is dühbejön. Egészében „közönyös, darabos, 
fás ember", „balogsüti mozdulatokkal", aki saját ügyetlensége miatti 
dühében tör-zúz. Ez az utóbbi dühöngés, s a másutt is megnyilvánuló, 
a kiváltó okhoz mérve aránytalan „haragos indulat", „soha nem zabo-
lázott dac", „nyugtalan türelmetlenség", „bosszús ingerültség"20 már 
nem írható a társaságból való szándékos, öntudatos kivonulás szám-
lájára. A személyiség egyedi vonásainak más tartományaiból való. 
Onnan, ahonnan a „szilárd kemény" természet túltengései származ-
nak. Például az a fajta dac, makacsság, amely — akár Fellegi Ákos 
esetében — ha „sokszor . . . óhajtotta, sem volt képes az egyszer föl-
vett iránytól eltérni" ; olyanfokú gőg, hogy még önmaga is túlzottnak 
ítéli, elrejti („lelke legalsó gyökeréig dölyfös volt, amit mindig titkolt, 
— mert sorsához rosszul illőnek vélte maga is"). Mindezek mögött a 
„rejtett hiúság túlságosan nagy mértéke", másutt a dicsvágy „ször-
nyetegi nagysága" áll, s arra sarkallja, hogy „eszély" helyett „szenve-
dély" kormányozza, s hogy „erőszakos szenvedélye" makacs „önfejű-
ségével" szövetkezve, teljesen kibillentse a „józan gondolkozása 
kerékvágásából". Oly messzire rugaszkodik a „higgadt gyakorlati 
gondolkozásától, hogy állapotát önmaga is az őrülethez hasonlítja. 
Retteg attól, hogy bolondnak vélik, kinevetik, s ezért „indulatos, 
szilaj, nyugtalan, s elégületlen" kedélye kifakadásait zord magába-
zárkózás, sokszor „reszketeg csüggedés" váltja fel. Gyűlölködővé, 
gyanakvóvá lesz, „nyársmerev", akinek méltán teszi fel barátja a kér-
dést : „te elég rideg volnál, s élni tudnál . . . egyedül a világon . . . ?"21 

19 KrK. IV. 192, 159-160 , 215, 463, 462. 1. vö. még 80.: „. . . Az 
egész abból áll, hogy ábrándjaid délibábját elfutta egy hideg szél. 
Nagynak, dicsőnek álmodád magadat, s ez álmák megsemmisültek. 
Szellemi céljaid meghiúsultak, gátak tornyosultak elébe . . ." 

20 KrK. IV. 63, 65, 143, 163, 150, 63, 54. 
21 KrK. IV. 215, 224, 463, 235, 189, 194, 463, 222, 218. 
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Ugyanakkor „ábrándosság" is jellemzi; „tiszta, gyermeki érzései 
bolondja"; azok közé tartozik, akik „mennyeileg nemesen, tisztán 
éreznek"; lelke oly tükör, mely a rossz útra tért nő előtt hajdani 
„múltja tisztaságát" idézi fel. Amikor felolvas, vagy lelkesülten elbe-
szél, akkor „tőbül" átváltozik, hangja „lágy, nyelve könnyű" s lénye 
„vonzó" lesz. Az „ábrándok levegőjében élő ember" itt van elemé-
ben.22 

Hasonlóan végletes vonások mutatkoznak a főszereplő természeté-
nek rejtettebb szféráiban. Ott, ahol nem az öntudat, s nem a tudat 
irányítása a jellemző. Ott, ahol, — szemben a viselkedés elsőként 
felvázolt racionális, megokolt indítékaival, — a magatartás jóval 
kevésbé megmagyarázható, az ésszerűség birodalmától távolabb eső, 
hátországához érünk. 

A hős: láthatatlan erők 

Vajda B-típusú novelláiban, — ahogy a felépítésen belül a hősnőre, 
s még fokozottabban a hősre irányul a reflektorfény —, úgy a hős 
ábrázolásán belül lényének ezek a nem-racionális, egyben probléma-
tikus tulajdonságai kerülnek előtérbe. Belső monológok, reflexiók, 
a szereplők egymást jellemzése során új és új kísérletet tesz az író e 
nehezen körülhatárolható, s közvetlen érzékelés számára homályba 
vesző belső világ megragadására. A „sajátságos s érthetlen maga-
viselet"-nek, „különös egyéniség"-nek „kártékony, indulatos tépelő-
déseit", s a mögötte rejlő erőket látomásszerűen idézi elénk a Hábor 
című novella női főszereplője: „ — Kegyetlen ember, magad iránt, 
irántam, a teremtőd ellen. Ollyan vagy, mint sötétfenekü örvény, 
melly a belépillantót magához alávonja. Mi lakik benned, milly láthat-
lan, alaktalan rémek fürödnek len, lelked mélyének sötétén ? bár lát-
hatók, ismerhetők volnának! — így még volna remény kiűzni őket."23 

Ezeknek a „láthatlan, alaktalan rémek"-nek a láthatóvá tétele, 
alakba öltöztetése, az ismerhetővé változtatás törekvése ölt testet az 
elbeszélés-hősök megformálásában, benső titkaik kivetítésében. így 
például sorozatosan találkozunk a főszereplő éjszakáinak megfejtet-
len rejtélyeivel, látomásaival, álmaival. S mindegyikre a már más 
vonatkozásban kiemelt, szélsőséges ellentétek találkozása a jellemző. 
„Gyakran irtóztatókat, gyakran igen szépeket álmodott, s mindkét 
eset gyötrelmes vala." Más változatban: „borzasztó titka volt", 
„iszonyú benső furdalásoknak, álomzavaró nyugtalanságoknak volt 
kitéve . . . éjjelenkint vagy a gonosz szellem üldözte utcáról utcára . . . 
vagy épen otthon az éjfél idejében látogatták a kísértetek". S miközben 

22 KrK. IV. 198, 212, 67, 150, 66. 
23 KrK. IV. 56, 142, 55, 7 8 - 7 9 . 
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ezt a fajta titokzatos élményt a leggondosabban ecseteli, aközben a 
szavakkal való megelevenítés kudarcát is szemlélteti : „ . . . mi őt 
leginkább megrontá, egy szertelen buja képzelet annyira elfoglalta s 
árnyékként kisérte őt, hogy bárhova futott, e képzeletből bontakozni 
nem tudott, e képzelet néha édes, néha iszonyú volt ugyan, de észre-
vétlenül hamvasztá mindenkor. E miatt szökelt ki gyakran éjjeli 
álmából, olly tükrét látva az életnek, mellyet leirni, kimagyarázni nem 
lehete, hanem hogy ez álomlátvány iszonyusága átokszerü hatással 
birt, mellytől bujdosóvá lett az ember kínjában . . ." 

E „néha édes, néha iszonyú" képzetek más változatokban is fel-
bukkannak. Míg az „álmodott éjek borzadalmait" alig győzi kipihen-
ni, és félelmesnek érzi az „éj homályát megtöltő gazdag gyönyörök 
buja képeit", addig hallucinációk is kísértik. Susogást hall, „hasonlót 
ahhoz, midőn selyemruhát dörgölnek össze" s „olyforma lebbenést, 
mint midőn a rózsáról egy levelet szakítanak, s melyet ő csókhoz 
hasonlított"; s olyanféle sóhajtást érzékel, mely „haldokolni tetszett 
a kéjben". Másutt a „gyönyör tüzében hamvadó sápadt ajkak" víziója 
sejlik fel előtte, s a természet képeit is úgy idézi fel, — a hős kedvét 
kereső nő szavaival, — amint „a szerelem napjának édes forróságát 
isszák a rózsák, s kéjben ittasulnak". 

Ilyen és hasonló álmok és látomások, képzetek újra meg újra 
visszatérnek és hangsúlyos helyzetben, jelentőséggel telítetten térnek 
vissza az elbeszélésekben. Mintegy bennük nyilatkoznak meg a hős 
legbensőbb, legnyugtalanítóbb jellegzetességei : a víziókat, halluciná-
ciókat megidéző „lázállapot"-ok, az iszonyt és gyönyört egymásba-
olvasztó „szívemésztő képzelet"-e, maga.24 Az író nemcsak megjelení-
ti, hanem nyitját is keresi e sajátszerűségeknek. Ez az okkeresés sok-
szor fatalizmusba torkoll. Úgy látja — és láttatja —, hogy a hős, 
e „nagyon veszélyes és dühös ember", balsors-üldözte, elátkozott, 
elkárhozott lény, bensejében eleve „veszélyszövő daemon" lakik, 
őmaga „veszélyek választottja", s a végzet rendelése az, hogy szívében 
„átokká fajul" minden. Sokszor úgy érzi, hogy a „sors csak az ő 
bosszantásával foglalkozik, és tehetetlen haragja nézésén hizlalja 
ördögi alakját, s kárörvendő szemeit". Ez a már komikumba hajló 
magyarázat másutt, tárgyiasabban így fogalmazódik meg: magukra 
kell hagyni az ilyen jellemeket, mert „nem ember, maga a sors is csak 
ritkán tud változtatni" rajtuk, mivel „ők azok egyedül, kik nem tettet-
nek semmit, hanem azért tesznek mindent, mert máskint cselekedni 
képtelenek". Vagyis lényegében megfejthetetlennek találja, s az ember 
fölött álló, magasabb erők: a fátum hatáskörébe utalja e rejtélyeket, 
mintegy beletörődve megmagyarázhatatlanságukba.25 

24 KrK. IV. 60, 148, 464, 148, 60, 4 6 6 - 4 6 7 , 80, 60. 
25 KrK. IV. 221, 54, 83, 196, 54, 462. 
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Ugyanakkor mégsem megy végbe egy efféle megnyugvás. A hősök-
ben nem szűnik meg a tépelődés, melynek mélyén voltaképpen nem is 
környezetükkel, s mégcsak nem is sorsukkal küzdenek, hanem ön-
magukkal vívódnak. Egy helyen így vall erről: „Szép a küzdelem 
másokkal, szép a győzelem, sőt néha szebb a veszteség, ha méltó 
tárgya volt és ha okosan volt intézve. De hiábavaló és utálatos a küz-
delem önmagunkkal, mert ebben okvetlen magunknak kell veszni és 
veszteségünket sem magunk, sem más nem találhatja szépnek, rész-
vétre méltónak. Ilyen küzdelem nem is tanulság, csak egy adat a tanul-
sághoz . . . Amit egy ily küzdelemről elmondok, lehet unalmas, de 
inkább legyen az, mint hazug." 

S az elbeszélések egy-egy részletében felbukkan ez, az önmagával 
folytatott küzdelem hazugság nélküli számvetése, a hős önmagával 
szembenézése is. A főszereplő néha úgy jelenik meg, mint „olyan em-
ber, ki önmaga előtt pirul, önmagát szeretné összetörni, s restelli, 
hogy emberek között van". S bár ritkán fordul elő, hogy joggal hivat-
kozhat „egyetlen biróm, öntudatom"-ra, mégis, az ön-szembesítés 
során efféle vallomást is olvashatunk: „ . . . én vagyok talán az a 
csodálatos, de persze szerencsétlen ember, akinek kedélyállapota 
örökké más-más, és aki maga sem ismerős olykor önmagával."26 

Önarckép ? 

Végigpillantva a novellahős jellegzetes és szélsőséges vonásain, 
felmerülhet a kérdés: vajon nem a költő saját arcképét látjuk-e ma-
gunk előtt? A kérdés jogossága mellett szól az, hogy különböző ön-
életrajzi mozzanatokat találunk az elbeszélésekben (saját harctéri 
sebesülése, Pestre kerülése az 1.-ben; erdész apára hivatkozás a 4.-ben 
stb.); hogy saját neve kezdőbetűit használja fel a Kirányi Уепб elneve-
zésben, megváltoztatva az első variáció Márk keresztnevét; hogy a 
Vajdát még személyesen ismerő kortárs recenzens úgy látja, hogy az 
elbeszéléskötetnek „valóban szép lapjai . . ., minő a bevezetés az 
Egy bolond, aki szeret címűhöz, mely a darab hősét, Hadonait mutatja 
be . . ., s ezenkívül számos részlet az író egyéniségének kinyomtatásá-
val."27 

86 KrK. IV. 157, 221, 88, 237. 
27 Egyetértés 1882. febr. 5. KrK. IV. 4 5 0 - 4 5 1 . ; az ő bosszantásával 

foglalkozó sorsról ír Vajda Nagy Miklósnak: „Csak egy világteremtő 
mindenható Isten lángesze gondolhatja ki a bosszantások ama 
. . . infámis vegyületü sorozatát, mely most engem körülvesz — " 
Idézi: Komlós, 1954. 306. 
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Ezutóbbi ítélethez hasonlóan a későbbi Vajda-irodalomban is több-
ször találkozunk azzal a jelenséggel, hogy hallgatólag, vagy kifejezet-
ten forrásként szerepelnek a novellák: Vajda életmozzanatainak, s fő-
ként egyénisége jellegzetességeinek forrásaként. Az elbeszélések lélek-
rajzai: „ . . . Vajda háborgó, tépett lelkének visszhangjai. Leginkább, 
mint önvallomások érdekesek . . . " — írja Szinnyei Ferenc. Szintén ő 
látja úgy, hogy a Hábor története „ . . . az író különös egyéniségére, 
a már akkor végletek közt hányódó lelkére jellemző", majd a 3. szá-
mú novellánál megjegyzi: „Vajda itt megint magát rajzolja". Bóka 
László és Komlós Aladár is felhasználják a novellák anyagát mono-
gráfiájukban. S kritikai kiadásuk sajtó alá rendezője, Seres József a 
Szeverina kapcsán így fogalmaz: „Vajda igen fontosnak érezhette ezt 
a novelláját. Legalábbis arra vall az, hogy a kötetben való közlés 
előtt igen alaposan átdolgozta. Az átdolgozás mértéke és módja már 
azért is érdekes, mert az első változatban Vihari Jenő (Vihari Márk) 
jellemzésében a legmesszebbmenő és részletező önjellemzésre töreke-
dett, s ez az önjellemzés, mondhatnánk, kíméletlenül, kegyetlenül 
találó." 

Ez a vélemény megegyezik Szinnyei ítéletével: „A novellát érdekes-
sé teszi . . . főként a különös szerelmesnek kitűnő jellemzése, amely 
egyszeresmind Vajda Jánosnak szinte megdöbbentően találó önelem-
zése." 

Kiemeli a tanulmányunkban is idézett részt („Végül, mi őt legin-
kább megrontá, egy szertelen buja képzelet . . . árnyékként kísérte 
őt") és hozzáfűzi: „Ennek a jellemzésnek egészen megfelelnek tettei, 
vad káromkodásai, dührohamai, érzékiségéből származó gyötrődései, 
szégyenlőssége, zavara, esetlensége, pesszimizmusa. Ez a meglepően 
éles lelki elemzés túlzásai ellenére művészi szempontból is igen figye-
lemreméltó, s mélyen bevilágít az írónak zordon, sötét lelkébe, mely 
— úgy látszik — már fiatalkorában is ilyen volt. Ezt a novelláját 
huszonegy éves korában írta."28 

Mindezt egybevetve, tehát úgy tekinthetjük a Vajda-novellák hősét, 
mint a költő tükörképét? Egyenlőségjelet tehetünk a főszereplő és 
Vajda János közé? — Csaknem. De ezt a fenntartást, a teljes azonos-
ságtól megkülönböztető árnyalatot lényegesnek véljük. E képek, — 
felfogásunk szerint — olyan értelemben önábrázolások, mint ahogyan 
egy festő önarcképei (hozzátehetjük: ifjúkori önarcképei) azok. 

28 Szinnyei Ferenc i. m. II. 407. 1.; Id. KrK. IV. 450. 1.; (Szinnyei 
i. m. II. 402. 1. KrK. IV. 473; Szinnyei i. m. II. 406. 1. KrK. IV. 487. 
1.; Bóka László: Vajda János, 1941., Komlós, 1954., Seres KrK. 
IV. 458. 1.; Szinnyei i. m. II. 402.; KrK. IV. 459. (Szinnyei téved. 
Vajda 24 éves 1851-ben. Sz. K.) 
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Feltevésünk szerint e portrék megformálásának indítéka, rugója is 
hasonló a festői önarcképek többségééhez: számvetés, az ember 
szembenézése önmagával, belső konfliktusok kivetítése a tisztázás 
szándékával, az önmegértés, s az önmegértetés érdekében. Vagyis nem 
lehet egyértelműen, egészében dokumentumnak látni, a valóság hű 
fényképeiként kezelni őket, állításaikat a valóság tényeiként felfogni. 
Ez a fajta önábrázolás kevesebb is, több is ennél. Tárgyiasított én-t 
látunk, olyan mértékben és oly módon tárgyiasítottat, amennyire és 
ahogyan Vajda tárgyiasítani képes önmagát: önismerete és önábrázo-
lási képessége jelentékeny korlátait magában hordozva.29 

Poétizált „éri" 

E korlátok megnyilvánulása az, hogy töredékes, vázlatos képet 
kapunk. Ön-diagnózis helyett bizonyos szimptómák megjelenítését; 
bizonyos, makacsul visszatérő vonások felnagyítását. Különösen a 
Szeverina, annak is első változata, s a később Vajda által kihúzott 
részek szemléltetik jól, hogy milyen lelki és gondolati zátonyokon 
akad fenn az ábrázolás folyamatossága. A gondolat menetét követő 
mondatok összebogozódnak, elfullad a fogalmazás. Követhető, hol és 
hogyan hiúsul meg a tárgyilagos láttatásra törekvés.30 

A tárgyiasított, poétizált „én" így eredeti modelljéhez képest 
kevesebb, de annál inkább kiemelt, felnagyított vonásokkal rendelke-
zik. Ezek a vonások bizonyosfajta sajátosan drámai helyzetekben, 
babonás pillanatokban nyilvánultak meg, válnak érzékelhetőkké, s az 
író számára legkézenfekvőbb módon megjeleníthetőkké. Ilyen — a 
jellegzetes tulajdonságok előhívására különösen alkalmas — helyze-
tek azok, amikor az imádott nő felbukkan; amikor szépsége varázsá-
val, gőgje ridegségével; hol vágy és remény maximális felszításával, 
hol gúnykacaja vérlázító megalázásával, mintegy katalizátor szerepet 
játszik. A hős maga így vall erről : „ . . . semmi hatalom, semmi tüne-
mény előtt, még az ég haragja alatt sem érezte az ember annyira pró-
bakőre téve lelke ruganyosságát, mint Regina fenséges színe előtt. 
Ami gyöngesége volt az embernek, azt egyszerre érezni kezdte . . ." 
„ . . . szemei mintha csak pellengérre vagy legalább pórázra hozták 
volna a . . . gyöngeségeket, azok tulajdonosai megszégyenülve lapul-
tak meg." 

29 Vajda János önismeretével és önábrázolási képességével legel-
mélyültebben Barta János foglalkozik, ld. Vajda János költői arcképe. 
i. m. 4 3 - 7 3 . 

30 KrK. IV. 4 6 2 - 4 6 4 
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Vagyis ez a szituáció, mint nagyítólencse a fényt, magábagyűjti itt 
éppen a gyöngeségeit, hogy mind egyszerre átérezze. Máskor, másutt 
pedig személyisége erőinek egy pillanatba sűrűsödését éli át. Az előbbi, 
az élete sebezhetőségének tapasztalásával szemben élete hatalmának 
lehetőségét; önmaga kifoszthatóságával szemben önmaga megajándé-
kozhatóságát. Ilyen bűvös pillanatért esedezik úrnőjéhez: „ . . . tegye 
gazdaggá egy pillanatát életemnek, amelyre büszke legyek, s halálom 
óráján is édesen emlékezzem vissza . . . " Mert az ilyen „perc öröme 
nem egy percé, ez az egész életé; ez az a csepp, mely egy tengert meg-
édesít . . ."31 

A hős megmutatkozására alkalmas helyzetet, időt az átélés, az át-
érzés felfokozottsága jellemzi ; esszencia jellegű, az egész ember gyön-
geségét, az egész élet örömét sűríti. Ugyanakkor az ilyen és hasonló 
helyzetben, időben létrejövő fizikai és lelki állapot felgyülemlő, patta-
násig feszülő, kirobbanó energiákkal telített. Mindezek tárgyiasításá-
hoz Vajda — szemben a számára kevésbé alkalmasnak bizonyuló 
elemző leírással — sajátságos képeket, hasonlatokat alkot. „ . . . mint 
ki a lángok közül menekszik, s szédelegve, mintha földindulás rázná 
az óriás épületet, s ez elől futna ki a szabadba — bók s viszontüdvözlet 
nélkül rohant ki Jenő, homlokán egy égő s e b b e l . . . " — amikor szíve 
hölgye homlokoncsókolja. Ez az egyetlen gesztus olyan felindulást 
vált ki, hogy megjelenítéséhez Vajdának nem elég a tűzvész elöli 
menekvés hasonlata, a földrengést is megidézi, még hozzá olyan erejű 
földrengést, mely óriás épületet ráz meg, — tehát nemcsak megrázkó-
dó épület képzete csatlakozik az eddigiekhez, hanem egy óriás épületé. 
A képek eleve grandiózusak és a költő ezeket is halmozza. Ezzel 
csökkenti a közvetlen, tapasztalati valóságra vonatkozásukat és növeli 
a belső valóságot érzékeltető erejüket, egyben a költői önkény jelenlé-
tét. Mindnél a megszokottól eltérő, rendhagyó jelleget hangsúlyozza. 
Hasonló a módszer akkor is, amikor e hirtelen feltorlódó indulatokkal, 
érzésekkel szemben a kiüresedettség élményét festi. Például az elérhe-
tetlennek látott nő elől menekülve : „ . . . feje . . . oly üres volt, mint a 
sötét barlang, mit azért vájtak ki, hogy később lőport tegyenek bele, 
s vele az egész hegyláncot fölvettessék." S szíve is oly üres „mint a 
siralomház, mit éppen kisöpörnek, hogy a halálra ítélt rabot hozzák 
bele." 

Itt is, nemcsak egy barlang mélységét, üres terét idézi meg, hanem 
egy olyan barlangét, amelynek ürege egy egész hegylánc felrobbantá-
sához elegendő lőpor elhelyezéséhez alkalmas. S ezt megtoldja a 
siralomház-hasonlattal, mindkettőnél nemcsak a sivárságot, hanem 
még inkább e sivárságban rejlő, benne feszülő vésztjóslást emelve ki. 
Hasonló kétségbeesett állapotban: mintha egy üres templom 

31 KrK. IV. 228, 249, 2 1 2 - 2 1 3 . 
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közepén állana, melynek területén földindulás van, s б minden perc-
ben várná, hogy a templom össze és fejére omlik." 

Egyszerre van jelen az űr és a katasztrófa közeli esélye, s mind-
egyiknél a Vajdára jellemző, tekintélyes méretek. Máskor, a hölgy 
nevének hallása úgy hat rá, „ . . . mint a villám, mely ha melletted 
suhan el, pillanatra megmerevülsz. Néhány percig úgy ült ott, mint a 
kővé vált." Avagy: a nő bájainak megpillantásakor: „ . . . mintha 
mennykő csapott volna, (belé) egyszerre csak elállt a szó, ajkai, szem-
pillái nyitva maradtak, keble emelkedni, szemei szikrázni, feje szédül-
ni, arca lángolni kezdett, lélekzete egymást érő sóhajokba olvadt". 
A testi-lelki megdermedés, kővé válás és az érzékek, érzelmek teljes 
felizzása : éles ellentétek kerülnek egymás mellé. 

Hasonló tüneménnyel találkozunk akkor, amikor az egyik novella 
hőse a nőkkel szemben önmagát oly zordnak, keménynek, hidegnek 
véli, hogy úgy érzi : megváltozásához ahhoz, „ . . . hogy a gránitszikla 
felolvadjon, egy rengeteg erdő lángja nem elég." A gránitszikla rendít-
hetetlensége, ridegsége és erdőségek lángtengerének lobogó forrósága 
jelzi a sajátságos természet pólusait. Majd ugyancsak ő az, aki „ . . . 
oly ép, oly erőteljes, oly rengeteg őserdő volt, kivel eddig a szerelem-
mel hozzá vándorlók egész serege nem birt — most egy meleg nyár 
meggyújtja és a rengeteg lángba borul — s az ég, Adriéna szeme nem 
lágyul el, hogy esőjével eloltsa." 

Ismét a felnagyítással, túlzással találkozunk. Nem egy, s nem tíz nő 
az, aki szerelemmel kísérti, hanem egész sereg, mintegy zarándokhad 
ostromolja — hiába; majd hirtelen, egyetlen, csupán „meleg" nyár 
tűzvészt hoz rá. Ezzel az izzással, forrósággal találkozunk újra meg 
újra még magasabb fokon. Amikor „a gyönyör tüzében hamvadó" 
ajkakat lát, vízióként; ezek közül „ . . . mint a Vezúv fölolvadt tűz 
lávája — szólott ki az égető sóhaj . . ." Másutt a végzetes szenvedély 
ellen védekezve úgy dönt: „ . . . Kivágom ezt a pokoli lávát ereimből, 
mely olthatatlan égette s kárhozottá tette lelkemet." Azaz, ő, akinek 
„pokoli láva" folyik ereiben, voltaképpen maga a megtestesült vulkán, 
a „tűzhegy". Mint ahogy másutt, ő a „jéghegy". Amikor az elítélt, 
sorsüldözött hős — Az elitéltek éjjelében a hóhér lányával találkozik, 
úgy érzi: „Ollyanok voltunk, mint a havasok hava, távol a földtől, 
közelebb a naphoz, s mégis, rideg, örökéletű unalomra kárhoztatott, 
mellyre hiába kacsint a hév napsugár, soha nem lesz olvadékony . . 

Ez a rideg, olvadhatatlan hóhegy, melyre hiába „kacsint a hév 
napsugár" joggal idézheti fel a „Montblanc" csúcsának jegét, a körü-
lötte hiába kacérkodó csillagmiriáddal. Az egyik legkiemelkedőbb 
Vajda-mű : a Húsz év múlva elődje, korai változata áll előttünk. 

и KrK. IV. 67, 175, 220, 2 4 5 - 2 4 6 , 161, 503, 467, 251, 46. 
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Valamennyi, a novellákból kiemelt képnél, a hős jellegzetes meg-
jelenítéseinél — illetve, egyben az alkotó én sajátságos poétizálásánál, 
tárgyiasításánál — hasonló meghatározó tulajdonságokra, közös 
karakterre találunk. Minden esetben végletek, sőt : egymással homlok-
egyenest ellenkező, egymást kizáró ellentétek, antinómiák kerülnek 
egymás mellé, illetve változnak át egymásba, átmenet nélkül, átcsap-
nak egyik szélsőségből a másikba. Magának az átváltásnak szédítő 
lehetősége villódzik bennük robbanásszerűen, villámcsapásként; a 
természeti tünemények, elemi katasztrófák megrendítő erejére utalóan. 

Ezeknek a hasonlatoknak mintegy miniatűr változatait találjuk 
meg a B-novellákban szereplő nevek egy részénél. A háborgásra, 
dühöngésre, kitörésekre és zúgolódásra való hajlam él Háborban, s a 
természet feldúltságát idéző Vihari Jenőben. A félszegséget idézi 
„Hadonai Manó" neve, a fellengzősséget, ábrándosságot „Fellegi 
Ákos". „Örvényiék" pedig — akiknél a végzetes nőt megismeri a hős 
—, veszély leselkedésére utalnak elnevezésükkel is. Valamennyien 
egy-egy kiemelt tulajdonság metaforái. Ilyenfajta szóképek, elnevezé-
sek előfordulnak az A-novellákban is, de ott inkább véletlenszerűen, 
elvétve (ld. Szirtéi Vezúv színigazgató, Szeleverdi Hóbor Jakab). 

A hangsúlyozott, sajátságos fajta áltváltásnak, szublimálásnak, 
a szélsőséges tulajdonságok, állapotok egymásba átcsapásának példáit 
is megleljük már az A-novellákban. Amikor például a hős „forró 
izzadtság-csepjei jéggé" fagynak, vagy „hátán a szörnyedés borsa 
töredez". A jellegzetes, babonásnak nevezett pillanatok is feltűnnek, 
amikor az „elszalasztott kéj után sóvárogva" hallani véli, amint az 
emberek „gyönyörben haldokló sóhajai megterhelik a csendes leve-
gőt". Ez utóbbi példa arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek, az élet-
esszenciát hordozó percek is kéjt és gyötrelmet (itt a hiábavaló sóvár-
gásét), gyönyört és haldoklást, képzeteiket társítják. 

Az A-novellák hősét is a dicsőségvágy, avagy „naggyálevés" 
törekvése mozgatja; másutt a „hírszomjúság" az, amelynek „szörnye-
tegévé" válik. Azaz ösztönző erői dicsőségesek, de szörnyűek is 
ugyanakkor. Éppenúgy, mint ahogy témaválasztásainál bevallottan, 
kifejezetten az élet „bolond" és „borzasztó" vonásai ragadják meg, 
mindegyikben az iszonyodás és gyönyörködés határterülete, a kéjes és 
a kínzó vegyüléke (vö. címeiben is: Bolond történetek, Borzasztó dol-
gok). Amikor egy helyen okát adja ennek a vonzalmának, akkor ismét 
az önmagához való hasonlóság mozzanata merül fel. 

„Az ember legjobban szereti a hozzá hasonlót, tehát már fönnebb 
elhatároztam, hogy borzasztó dolgokat fogok leírni. Mert e jelen világ 
sem nem fenséges, sem nem naiv, nem egyszerű, nem erkölcsös, s nem 
annyira bölcs, mint oktalan — hanem inkább borzasztó."33 A „bor-

33 KrK. IV. 104, 16, 107, 112, 125. 
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zasztó" önmagához hasonló, ezért szereti. Ugyanekkor ez a „borzasz-
tó"-jelleg, — úgy véli —, saját világának is meghatározó vonása, 
vagyis e jegyben találkozik én-je és a számára adott világ. 

A novellák (főként a B-novellák) hőseinek ábrázolását, önarckép-
szerűségük specifikusságait követve olyan jellemvonásokra bukka-
nunk, amelyek már nemcsak és nem elsősorban a novellák sajátosságai. 

„Képzelmetemet követni birta a / Való . .." 
A Vajda János-i poétikához 

Feltételezésünk szerint Vajda elbeeszélései, közülük is elsősorban 
a B-típusúnak nevezettek, ezeknek is sajátságos önarcképei azok, 
amelyek a legszervesebben kapcsolódnak Vajda egész életmüvéhez, 
ezen belül költészetéhez, annak legkiemelkedőbb darabjaihoz, s azok 
legjellegzetesebb részleteihez. Igaz-e ez? 

Az összefüggés közvetlenül tapasztalható például a Gina emléke 
ciklus XXIX. darabjánál, az „Oh hogy panaszkodnak . . ." kezdetű-
nél, amelyet először Hábor buja címen jelentetett meg, — a Nővilág-
ban, 1859 augusztus 7-én, a Ginával történő szakítás idején. Ez a cím 
nyilvánvaló utalás a nyolc évvel korábbi, Hábor elbeszélésre, egyben 
a két mű lírai én-jének azonosítására vall. Itt, az első publikációnál 
megjegyzi: „Önálló versrésze nagyobb egésznek", vagyis szándékában 
áll folytatni, netalán költői elbeszéléssé növeszteni, de ez nem sikerül. 
Ugyancsak töredék marad a Bujdosó Bandi címen tervezett hőskölte-
mény is, melyből csak A kiállhatatlan szépről szóló részlet született 
meg, azaz a legendás szépség ecsetelése, mely nyilvánvaló módon az 
elbeszélések Gináról mintázott hősnőjének mesebeli mása. Ahogy az 
előbbinél csak a hős monológja készült el, úgy itt csak a varázslatos 
nőről szóló áradozást fejezte be, a tervezett hősköltemény címszereplő-
jének színrelépésekor félbeszakad a mű. De ennek, a mesei elemekből 
építkező változatnak több, egésszé kerekített példájával is találko-
zunk: A jávorfa regéjével, — 1860 májusában — majd jóval később az 
Ábel és Arankával (1883.) illetve a Törzsök Jankóval (1887.). 

Ennél erőteljesebben érzékelhető a novellákkal való kapcsolat 
a két legjelentékenyebb költői elbeszélésnél, a „Budapesti életkép" 
alcímet viselő Találkozásoknál (1877) és a „Költői beszély"-nek 
nevezett Alfréd regényénél (1875). Az előbbinél a főszereplő elnevezése 
az első változatban: örvény i Andor (mint az Egy bolond, aki szereiben 
Örvényiék, akiknél megismerkedik a hős a végzetes nővel); a második 
variációban Virányi Ernő (az Egy nő, ki mérget akar venni Virányi 
Emmájához hasonlóan). Ugyanakkor a kétfajta név már hangzásával, 
felidézett asszociációival is (örvény, virány) utal a felfogásnak, a téma 
kezelésének arra kétféleségére, amely a novelláknál és a verses regé-
nyeknél egyaránt tapasztalható. Eszerint hol a drámai, a végzetes, 
a baljóslatú jelleg uralkodik (ld. örvény, vö. Szeverina, Hábor stb. 
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a Találkozások Leona fellépésétől Alfréd regénye), hol pedig a köny-
nyedségre, iróniára törekvés kerekedik felül (ld. virány, vö. Manna, 
Egy nő, ki mérget akar venni, a Találkozások Eperke/Etelke idillje, 
s az Alfréd regényének, váratlan, s az előzményekhez oly kevéssé illő 
befejezése: „Most már kvittek vagyunk, madame", — mondja mo-
solyogva a hős, aki addig a hölgy lábánál térdelt, s leverve a port 
térdéről hirtelen, örökre elbúcsúzik). A verses regényeknek ugyanaz 
az alapszituáció áll a középpontjában, mint a B-novelláknak. (A Ta-
lálkozásokban annyi változik, hogy nem két férfi, hanem két nő lesz 
egymás vetélytársa.) Ezen belül a nő szerepe elsősorban az, hogy szép-
ségével felcsigázza a férfi vágyait, indulatati. Tulajdonképpen a hős 
áll reflektorfényben — a vetélytárs elhalványul —, s az ő jellemzésén 
belül is kiemelt jelentősége van a tudat peremén és a tudat alatt te-
nyésző elemeknek, a víziókban, hallucinációkban, álmokban meg-
nyilvánuló világnak. Leghatározottabban az Alfréd regényében mu-
tatkozik meg ez, amelyet első részletei megjelenésekor maga Vajda 
Sylvesteréji álom, illetve Az utolsó nap címen tesz közzé, ezzel is az 
álmot, annak jelentékeny voltát (Sylvesteréji álom), s az apokaliptikus 
jelleget hangsúlyozva. Az Alfréd regényének éppen ezek a vonásai 
azok, amelyek miatt „az egész Vajda életműben páratlan alkotás"-
nak, „eredeti képei erejével és félelmetes pompájával" az irodalomban 
egyedülállónak ismeri el az utókor szakirodalmának többsége.34  

S ha a verses regények más, éppen a kortárs művektől alaposan eltérő 
tulajdonságait figyeljük, újra tapasztalhatjuk a novellákkal, — főként 
a B-novellákkal, azok belső monológjaival, reflexióival — rokon ha-
sonlóságokat. Ilyen sajátosság az, hogy alkotója „lelkének mélyvilá-
gába" világít be, s hogy az „álom káprázatos leírása" (az elbeszélé-
sekben is az álmoké) „mindazt tartalmazza, amit az álom vágykitel-
jesítő hatalmáról évtizedek múlva Freud kifejt."35 

Az Alfréd regényével közvetlen kapcsolatban említi a Vajda-
irodalom A kárhozat helyén című verset. Eszerint a költemény „nem 
egyéb, mint Alfréd regénye lyrai formában", illetve az Alfréd története 
„epikára hangolt" változata A kárhozat helyénnek. Hozzá kell ten-
nünk: a „kárhozat helyén" (a vers eredeti címe szerint Egy b . . .-/' 
házban) végbemenő eseményeknek és fatális hatásuknak költőiesített 
leírása ismét egy B-novellában : az Egy bolond, aki szeret ben jelenik 
meg. Ugyanakkor az Alfréd regényének befejezése egy másik B-típusú 
elbeszélést idézhet fel: a Mannái.3* 

34 Barta János: Tantalusz álma. i. m. 129.; Komlós Aladár: i. m. 
1954. 189. 

35 Komlós Aladár: i. m. 1954. 188.; Juhász Géza: A magyar szellem 
vándorútja. Debrecen. 1928. 110. id. KrK. III. 496. 

36 Gyulai Pál BSzle, 1877., Földessy Gyula id. KrK. III. 497. 
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Az Alfréd regénye mintegy gyűjtőmedencéje az életmű legjellegze-
tesebb képeinek, motívumainak — vándormotívumainak. Ezek kö-
zött sorra fellelhetjük azokat a fordulatokat, amelyeket a novellákból 
kiemeltünk, s amelyek a többi költői elbeszélésben, s a kisebb Vajda-
versekben, ciklusokban is sorra felbukkannak, éppen a leginkább 
Vajdára valló darabokban (korai és kései Gina-versekben, természeti-
gondolati költeményekben), s azoknak is a legegyedibb részleteiben. 
A teljesség igénye nélkül egymás mellé állítjuk a sajátságos motívumok 
ismétlődéseit az életmű különböző helyein. 

1. Földindulás, kataklizma— motívum 

Novellában : 

„ . . . mint ki a lángok közül 
menekszik, . . szédelegve, mintha 
földindulás . . . elől futna . . . " 
(Szeverina, KrK. IV. 67.) 

Lírában : 

Mintha a föld és ég mindensége 
Vissza esett volna semmiségbe. 
( A toronyban éjfélt kong az óra) 
KrK. I. 92.) 

Mintha . . . 
ember, állat 

Szédelegve futosnának, 

/szonyu nagyot csattanva 
Az égbolt ketté hasadna, 
S hullana a kénkőzápor . . . 
(Gina emléke XXXI. KrK. I. 
174.) 

Fogyatkozz el, nap, de végkép! 
Ingjatok meg, hegyek! és 
Feketülj el szelid kék ég — 
Legyen kétségbeesés. 
(Sirámok, IX. KrK. I. 84.) 

. . . fölöttem a sötét ég 
Kettéhasad, nagyot csattan. 

Megnyílik a föld alattam. 
A pokol rám ölti nyelvét, . . . 

(Gina emléke, XVIII. KrK. I. 
155) 
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összekapcsolódik ez a motívum az utolsó ítélet látomásával, a világ 
végét, ítélet napját felidézéssel. 

Én teremtőm, milyen álom! 
A felhőkben trombita szólt, 
Gábor angyal trombitája — 
S kétfelé hasadt az égbolt. 

Állott az Ítélet napja. 
(Gina emléke, XXI. KrK. I. 158.) 

Az Alfréd regényében látomás-sorozat jeleníti meg az apokalipszist, 
amelynek kezdete az, amikor az imádott nő gúnykacajának hallatán a 
hős így vall: 

Szerettem volna, ha a föld alattam 
Megnyílik és elrejti égő arcom' 
A tornyok szédelegtek, templomok 
Táncoltak, mint a szél dobálta gályák. 
Ah, hogyha vége lenne a világnak! 

(KrK. III. 155.) 

Ezekhez a képekhez is szorosan kapcsolódik egy másik, a: 

2. Villám, mennykőcsapás — motívum (úgyis, mint istenítélet) 

Novellában : 

„ . . . mint a villám, mely ha 
melletted suhan el, . . . meg-
merevülsz" — úgy hat a hősre a 
nő nevének hallása (Barát és 
vetélytárs, KrK. IV. 220.) 
„ . . . mintha mennykő csapott 
volna (belé) egyszerre csak elállt 
a szó . . ." 

(i. m. KrK. IV. 245.) 

Lírában : 
. . . fölöttem a sötét ég 
Ketté hasad, nagyot csattan. 
Üt a villám egyre másra 
Vétkes, átkos gondolatban. 
(Gina emléke, XVIII. 155-156 . ) 

Mintha . . . 

Engem végig beborulva 
Haragosan villámolna; 
(Gina emléke, XXXI. KrK. I. 
174) 

gondolat gyújt mint a 
villám. 
(Találkozások, KrK. III. 214) 
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Átható kacaj, 
Mely szivemet fagyasztá, mig ve-
lőmet 
Villámként égeté, volt rá a válasz. 
(Alfréd regénye, KrK. III. 155.) 

Még elvontabban, még több képzetet, képzetcsoportot átfogóan 
bukkan fel a Kísértetekben, amelyet Barta János joggal tekint az élet-
mű kulcsversének.37 

Ha attól, a mi néked fáj itt, 
Emléked egy nagyot villámlik, 

(KrK. II. 80. 1.) 

Ehhez a fajta testet, lelket, — agyvelőt és emlékezetet fellobbantó 
villámhoz szorosan kapcsolódik maga a 

3. Felgyulladás, tűz, — erdőtűz hasonlata, motívuma 

. . . átkos gondolat, 
Mint a villámlás az éjben 
Fölriasztja a vadat. 

Midőn az kétségbeesve 
Szöki át a völgyeket, 
De mi haszna, bárhová fut. 
Ég, lobog a rengeteg: 

Ugy e gondolat szünetlen 
Üzi hajtja szivemet — 

(Szerelem átka. III. KrK. I. 96) 

Mint erdő a napsugártól, 
Én szemedtől meggyuladtam; 
És elégek mint az erdő, 
Melynek lángja olthatatlan. 

Erdő, erdő ! fiatal szép 
Égő erdő, hamvadozó! 
Hozzád én szivem, szerelmem, 
Be hasonló, be hasonló! 
(Gina emléke, XIII. Krk. I. 151) 

37 Barta János: Vajda János költői arcképe, i. m.67 . 

„ . . . hogy a gránitszikla felol-
vadjon, egy rengeteg erdő láng-
ja nem elég." 
(Egy bolond, aki szeret KrK. 
IV. 161.) 

„ . . . oly erőteljes, oly rengeteg 
őserdő volt, . . . most egy meleg 
nyár meggyújtja és a rengeteg 
lángba borul" 

(i. m. 508.) 
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Mint a villámlás, úgy ez a hirtelen, óriási lángralobbanás is a robba-
nékonysághoz, a hegyeket szétvető: 

4. Robbanáshoz, kapcsolódik. 

. . . föllobbanó szivem, 
Mint millió mázsányi dynamit, 
Ugy szanaszét fröccsenti. . . 
(a halál birodalmát) 

(Alfréd regénye. KrK. IV. 157.) 

„ . . . feje . . . sötét barlang, /mely-
be lőport tesznek, hogy vele,/ 
az egész hegyláncot fölvettessék." 
(Egy bolond, aki szeret, KrK. 
IV. 175.) 

„ . . . szivének fájdalma, mint 
földingató gyuanyag a bérceket" 
(úgy tolja arcára a könnyeket) 
(Az elitéltek éjjele, KrK. IV. 36.) 

Perzselő tűz és pusztító hatalom, emésztő forróság találkozik a 
másik, kedvelt motívumban: a 
5. Vulkánban, (Vezúv, tűzhegy) 
„. . . mint a Vezúv fölolvadt tűz 
lávája" (olyan az égető sóhaj) 
(Szeverina, KrK. IV. 467.) 

„ . . . Kivágom ezt a pokoli lávát 
ereimből, . . ." 
— mondja a gyilkosságra elszánt 
hős a 
(Barát és vetélytársban KrK. IV. 
251.) 

Ne nézz most lelkem mélyére; 
Ha forrong, ha zug a tűzhegy, 
Vigyázz, hogy ne menj szélére 

(Gina emléke III. KrK. I. 142.) 

. . . én nyugodt leszek már, mint a 
Tűzhegy, mely maga mögött 
Üszkeivel betemette 
Mindörökre a mezőt . . . 
(Szerelem átka VI. KrK. I. 101.) 

. . . ez izzó lávaajkak 
Velő forraló hevétől, 

Elszédülni, elalunni, 
El-elhalni . . . és azután 
Akár végkép meg is halni. . . 
(A kiállhatatlan szépről KrK. 
I. 252.) 

. . . benézni szép szemébe 
Olyan édes, olyan jó volt, 
Oly szédítő gyönyörűség: 
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Mint a menyegzői éjen 
Szűz ajakra lehelt első 
Csókban elhaló sóhajtás, 
Melynek mély volkán tüzében 
Mint a láva, olvad a sziv. 
(A jáborfa regéje KrK. I. 225.) 

Ez a „volkán tüze", ez a „tűzhegy", gyakran találkozik össze éles 
ellentétével: a jéggel, a „hóhegy"-gyel, akár mint a 

6. Havasok hava — a lánggal. 
„Ollyanok voltunk, mint a ha-
vasok hava, . . . mellyre hiába 
kacsint a hév napsugár, soha nem 
lesz olvadékony . . ." 
(Az elítéltek éjjele, KrK. IV. 46.) 

Mint a Montblanc csúcsán a jég, 
Minek nem árt se nap, se szél, 

Körültem csillagmiriád 
Versenyt kacérkodik, ragyog, 
Fejemre szórja sugarát; 
Azért még föl nem olvadok. 

(Húsz év múlva, KrK. II. 40.) 

Forró vulkán a mi szivünk, 
Fagyos hóhegy a fejünk. 
Jaj a földnek, ha kitörnénk ; 
És hahogy nem, jaj nekünk! 
(Költő barátomhoz. KrK. I. 131.) 

Ez a fajta hó és láng találkozik az imádott nő felidézéseiben is: 
Fehérek voltak vállai, 
Mint a Kordillerák hava; 
Szemölde sürü fekete, 
És lobogó láng a haja. 
(Alfréd regénye. KrK. III. 154.) 
Majd: 

. . . . mint éjből a Kaukazus 
Hócsucsai, midőn a hasadó 
Hajnalnak első lángja önti el: 

Fénylett ki Izidora pongyolája, 
S a lángoló fürt hattyúvállakon 

(i. m. KrK. III. 175.) 
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S az „ . . . izzó lávaajkak 
Velő forraló heve . . ." is 

összetalálkozik a 
Karrarának 

Minden márványát sötétre 
Szégyenitő jégkarok . . . " 

fagyával. 
(A kiállhatatlan szépről, KrK. I. 
252.) 

Ehhez a fajta forrósághoz és jegességhez, a kettő végletes találkozásá-
hoz hasonló Vajdánál a 

7. Kéj és kin, gyönyör és gyötrelem 
egyszerre átélésének, közvetlen társításának motívuma. 

Ah, pokolkin-kéjes mámor! 
(Gina emléke. KrK. I. 174.) 

Mérhetetlen bánattenger, 
Mégis édes, mégis vonzó, 
Mint a vértanu-halálkéj, 

Kinja édes és lövellő, . . . 
(A jáborfa regéje, KrK. I. 233.) 

Minden vágy telve már? 
Mely kéjbe fuldokol, 
Az éj neked pokol. 

. . . . mondhatlan gyönyört 
Lehelő sóhajok: 
Vonagló kéjgyötört 
Ajkról kelő jajok; 
(Éjjelek. KrK. II. 8 8 - 9 0 ) 

. . . néma a madár, 
Mert vágya, üdve telve már, 
S csak néha tör ki kebeléből 
Egy halk nyögés a fojtó kéjtől; 
(Kísértetek, KrK. II. 90) 

pillangó sóhajtását véli hallani 
Gyönyörökben haldokolva. . . 

(Gina emléke, XVIII. I. 154) 
. . . . a kéj borzadályát 

„. . . (az) éj homályát megtöltő 
gazdag gyönyörök buja képei"-
től előre fél; 

(Szeverina, KrK. IV. 60.) 

az őt üldöző képzelet „néha 
édes, néha iszonyú volt" 

fLd. KrK. IV. 464.) 

„ . . . sóhajtást" hall, mely 
„haldokolni tetszett a kéjben" 

(Ldc. KrK. IV. 467.) 
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érzi Alfréd regényében (KrK. III. 197.), a verses regény más helyén 
pedig a „kéjhalált" keresi a hős; a nap pedig úgy szórja aranyát, 
„miként ha attól / Félt volna, hogy megfojtja a gyönyör . . ." (KrK. 
III. 184.). 

Folytathatnánk a sort, akár az „örvény" motívummal — mely az 
elbeszélésekben, mint Örvényiék neve bukkan fel — , s amelyben szin-
tén a veszély irtózása és a lenyűgöző szédület vonzereje találkozik 
(Szerelem átka. IX KrK. I. 104; Gina emléke. XXXI. KrK. I. 174.; 
Alfréd regénye, KrK. III. 175. stb.). E két véglet egyesülésének élmé-
nyéből fakad a Vajda-féle „borzasztó": 

„A sértett gőg lánggal égő ha-
ragja lobogott arcán, s midőn 
Adriéna fölegyenesedvén, meg-
vetéssel végig nézett Hadonain, 
e pillanatban Adriéna alakja a 
borzasztó szépnek eszményét fe-
jezte ki, Manó i s z o n n y a l 
fordult el tőle . . . " 

(Egy bolond, aki szeret. KrK. IV. 
193.) 

Örökké, mindörökkön, mind-
örökké ! 
Mily iszonyú, rettentő eszme! 
Igen, ha járok a sirok között, 
E feneketlen, pokolfekete 
Borzasztó eszme mély örvénye 
Széditi képzetem, 
Kétségbe, rémületbe ejt. 

borzalommal tölti 
lelkem el. 

(Végtelenség. KrK. II. 31.) 

Kiemelhetnénk a novellákban is oly nagy hangsúllyal szerepeltetett, 
„bűvös pillanat"-nak nevezett időt, amelyet Vajda az egész élet fölül-
múlhatatlan boldogságának, vagy pótolhatatlan veszteségének esszen-
ciájával azonosít, s amelyet a költészet kibontakozása során egyre 
messzebbmenő és merészebb elvonatkoztatással, mitikus jelentőségűvé 
növeszt. 

„(e) perc öröme nem egy percé, Átélném én egy perc alatt 
ez az egész életé" Az örökkévaló időt . . . 

(Manna, KrK. IV. 212—213.) (Csapongás. KrK. II. 9.) 

Talán még jelentékenyebbé hatalmasodik e vágyott pillanat (másutt : 
perc, óra), akkor, amikor visszájára fordul, amikor saját boldogságá-
nak, vágyai beteljesedésének megélése helyett megcsalattatásának 
gyötrelmes, visszavonhatatlan élménye lesz. 
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Ld. Egy bolond, aki szereiben 
a városligeti kéjlakban, rej-
tekhelyről végignézett jele-
netek. 
(KrK. IV. 1 9 8 - 1 9 9 . ) 

Ez a terem, a melyben történt. 
Mondják, beszélik a falak. 
Látom forogni a vad örvényt, 
Mely elmerített, fényalak ! 
A teremtésnek delelőjén 
Itt született a pillanat, 
A mely után visszafelé mén 
A lét, s hasonlót nem ad. 

Az örökkévalóság napja 
Mintha megállott volna itt: 
E percei élem szakadatlan; 
Agyamban ez a jelenet 
Kering szünetlen, változatlan, 
Mint befagyott emlékezet. 
(A kárhozat helyén, KrK. II. 2 8 -
29.) 

Erről beszél akkor is, amikor felsóhajt: „Megtér-e vissza az a pilla-
nat", s harminc év múlva is ez az az „egy pillanat", amely a „múltból 
fölmerül" (Elmúlt idő. KrK. II. 137; Harminc év után uo. 138.). 
A Kísértetekben is „Az elszalasztott meddő órá"-1 idézi, arról vallva: 
„Én mindig ezt az órát látom, / E hézagot a múlt időben, / Mit ki nem 
tölt a teremtő sem, . . ." (KrK. II. 90. —91). S ugyanezeken a helyeken 
tanúi lehetünk annak is, amint ez, a „bűvös pillanat"-motívum 
asszociálódik más, jellegzetes Vajda-képekkel, motívumokkal: az 
örvény-nyel, fagy és tűz, kéj és kín megidézéseivel. Mint ahogy az 
Alfréd regényének egy-egy részlete magábasűríti, egy csokorba köti 
az eddig felsorakoztatott, legkülönbözőbb, legjellegzetesebb Vajda-
motívumokat. Izidoráról álmodik a hős, amikor az áttetsző lepelbe 
burkolt nőt megpillantva, arról számol be : 

— bősz rémület fogott el — 
És mint midőn a kitörő Vezúv 
Parázsszerű láváját még sűrűbb 
Jégzápor oltja el s mereszti meg: 
Fagyasztá jéggé még imént tilos 
Kéjvágy tüzétől forró véremet 
A gondolat, rettentő sejtelem, 
Hogy Izidora halva van, megölve! 

Majd az élő szépséggel találkozva, amint „Fehérlő válla, karja" 
képét csodálja, úgy látja, hogy : 
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. . . hajának lángja lobogott, 
Mint midőn nyári éjben, szakadatlan 
Villám tüzében égni látszik ég, föld . . . 
Reám ereszté balzsamos lehének 
Gyémántszívet megolvasztó kohóját . . . 
Egy szóval szédítő volt, mint az örvény 
A Lomnic élén, ezer ölnyi mélység 
És ama zugó Tarpatak fölött, 

Ezúttal is, mondom, el-elfogott 
Az alig visszafojt ható gyönyör vágy . . . 

(KrK. III. 168,. 1 7 4 - 1 7 5 ) 

Vezúv, láva, jégzápor; kéjvágy tüze és a halál hidege; láng, villám 
heve és „gyémántszív" rideg keménysége, — s mindben, mint az 
örvényben — lét veszély szédítő iszonya és a feltoluló gyönyörvágy; 
valamennyi költői elem át- meg átszövi Vajda életművét, líráját, annak 
legsikerültebb, legjellegzetesebb darabjait; s mindet megtaláljuk a 
novellákban, főként a B-típusúakban, ezeken belül is azokon a helye-
ken, ahol a hősöket jeleníti meg. Ezt a fajta megjelenítést neveztük 
költőiesített önarcképnek, poétizált én-nek. Sűrített változataikat 
(például a kép-szerű, karakterjegyekre utaló elnevezéseiket: Id. Vihari, 
Örvényi stb.) ön-metaforáknak is tekinthetjük. Valamennyinél ta-
pasztalhatjuk: nem a tárgyi valósághoz igazodik a költői, alkotó 
fantázia, hanem fordítva, a valóságot idomítja képzeletéhez. Amint ezt 
legteljesebb mivoltában az Alfréd regényében üdvözli : 

Kézelmemet (mit szerfölött csodáltam) 
Mert mindig azt hivém, hogy ez lehetlen) 
Képzelmemet követni birta a 
Való. 

(KrK. III. 160.) 

Összegezés 

Mi tehát Vajda elbeszéléseinek szerepe, jelentősége? 
A válaszadást két részre osztjuk. Előbb a novella műfajának szem-

szögéből; majd az életmű, az irodalomtörténet tágabb összefüggései 
oldaláról hozzuk közelebb a kérdést. 

1. Vajda összesen tizennégy novelláját két csoportra : A és B-tipusra 
osztottuk, s főként ez utóbbival foglalkoztunk. E döntés megokolásá-
hoz, s egyben a feltett kérdésre válaszadáshoz vezethet a két típus 
párhuzamba állítása. Az A és B-elbeszélések közti alapvető eltérés az, 
hogy az A-típus pikareszk jellegével a B-típus érzelem-központúsága 
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áll szemben. Ebből fakad az elbeszélő, a narrátor kétfélesége. A kalan-
dos történeteknél olyan „író"-val találkozunk, aki jelen van a leírt 
eseményeknél, de lényegében nem vesz részt bennük, kíváncsi vendég, 
kívülálló szemlélő marad. Hiába osztozik például a vándorszíntársulat 
nyomorában, koplalásában, ez nem jelenti azt, hogy sorsközösséget 
vállal velük, hogy azonosul. Az érzelmek kalandjainál viszont, külön-
böző módokon, különböző mértékben, de előbb-utóbb mindegyikben 
átlépi a tárgyilagos elbeszélő-szerep határait, s a szenvtelen leírás 
helyett szenvedélyes átéléssel formálja a novellákat. Az a különös 
helyzet áll elő, hogy míg a viszontagságoknál többnyire egyes szám 
első személyben fogalmaz, s a szerelmi történeteknél mindig egy har-
madik személy nevében tárgyiasít, valójában az előbbiek bizonyulnak 
személytelenebbeknek (ál-személyeseknek), s az utóbbiak az igazán 
személyes érdekűeknek (ál-személyteleneknek). Bár az A-típusnál 
beszél bevallottan saját, ifjúkori élettapasztalatairól, többnyire híven 
az emlékek valóságához, s a B-típusnál kitalált, képzeletbeli, fiktív 
históriákat teremt — mégis, az előbbiek az önéletrajz külső eseményei-
nek, változó színhelyeinek, megismert figuráinak anyagából építkez-
nek; az utóbbiak pedig belső történésekről adnak hírt. Az A-novellák 
élete körülményeinek alakulásáról adnak képet, a B-novellák ön-
magáról; ott a külső, itt pedig a belső valóság a meghatározó. Alap-
vetően változik tehát a két típusnál az író, az elbeszélő személye és az 
elbeszélt történet közötti távolság. 

Vajda — főleg B-típusú elbeszéléseivel — a romatikus novellának 
egy önmagához hasonított változatát hozza létre, amely realistább 
(eszményítés nélküli hős, köznapi, hangsúlyozottan közönséges vo-
násokkal); inkább pszichológiai jellegű (belső monológok, reflexiók) 
s egyben líraibb és líraiságában expresszívebb (a hős önkifejezésénél és 
lelkiállapotai rajzánál alkalmazott erőteljes hasonlatok és hasonlat-
halmozások: földindulás, vulkán stb.), — mint az elődök és kortársak 
(Jósika, Jókai) romantikus elbeszéléseinek többsége. Nem arról van 
szó, hogy Vajdát jelentékeny novellistaként is számon kell tartanunk, 
hanem arról, hogy önkifejezésének ezek a korai, prózai kísérletei, — 
éppen egyéni vonásainak érvényesítése során, s a lélek „láthatlan, 
alaktalan rémei" megmutatására törekvése révén — egy majdani, 
eljövendő elbeszélésfajta irányába mutatnak. 

2. Azt tapasztalhattuk, hogy Vajda novelláinál, — főként a B-tí-
pusúaknál — a fókusz a hős. Az ő balsorsa, lelkiállapotainak zakla-
tottsága, feldúltsága tükröződik a történetek viharos, tragikus fordu-
lataiban, helyenként baljós jeleket mutató díszleteiben. (Például a 
Hábor esetében : a harcokból sebesülten hazatérve megöli hűtlen fele-
ségét és csábítóját, száműzetésre kényszerül. Mindez bőven okot, ürü-
gyet szolgáltat arra, hogy megmutatkozzon borongó, komor kedélye. 
A cselekmény kibontakozása egy olyan lakatlan szigeten történik, 
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amely régebben rablótanya volt, majd a közepén emelkedő tűzhányó 
lávája alá temette lakóit, hősünk és társai itt szállnak partra, s mintegy 
a hatás végsőkig fokozásával gyakran a „vulkán kráterén" üldögél-
nek.) 

Ugyanakkor a főszereplőnek, különös természetének gyújtópontját, 
kulcsát képezik azok a jelenetek, helyzetek, pillanatok, amelyekben 
felindulása, haragja, szégyene, vagy gyönyörvágya felizzik, és kifeje-
ződik. Ezek a szituációk, megnyilvánulások azok, amelyeket — több-
nyire — jellegzetes, elemi erőket felidéző képekkel, hasonlatokkal 
jelenít meg, (földindulás, kataklizma, villám, vulkán stb.). 

Ezek a képek, költői elemek azok, amelyekben felismerhetjük az 
egész életműben újra meg újra felbukkanó, Vajda János poézisére 
különösen jellemző vezérmotívumokat. A novellák sajátossága az, hogy 
mintegy keletkezésükben, háttereikkel együtt mutatják fel ezeket. 
Az elbeszélés-hősökről tudjuk azt, hogy önmagáról mintázottak. 
Óhatatlan elfogultsága, a látásmód szemellenzői, a tudatosítási kísér-
let korlátai itt jól láthatóan megmutatkoznak. Vajda minden más-
irányú próbálkozása ellenére — erre példa lehet a Szeverina ránk-
maradt első szövegváltozata — nem képes többoldalú, elmélyültebb, 
pszichikai motivációiban is megragadott jellemet ábrázolni. Hőseire, 
— poétizált énjeire — az a jellemző, hogy a személyiség bizonyos, 
kiemelt jegyeit, jelenségeit, s azokat is bizonyos módon vetíti elénk. 
A már taglalt földindulás-, villám-, vulkán stb. hasonlatok képvisel-
hetik legpregnánsabban ezt a módot; s amit megjelenítenek, az a vala-
mennyi mögött feltalálható, jellegzetes lelki- s egyben fizikai-állapot. 
A novellákban jól megfigyelhető, hogy a hős tárgyiasításának kedvező, 
optimális alkalma az, amikor felfokozott indulatok, érzelmek hirtelen, 
sokkszerűen járják át, áramütésként megrázzák, áthatják, felajzzák, 
— nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is. E hősök így mintegy megele-
venített illusztrációi a Vajdára legjellemzőbb ihletnek. 

, , . . . а nagy szenvedélyek, az erős affektivitás költője, . . . az állan-
dó érzelmi lobogás, a nagy hőfok, a dinamika, olykor a drámaiság 
jellemzik." — írja legutóbbi, legalaposabb elemzője: Barta János. 
Idézi az e tekintetben egyetértő véleményeket, köztük Schöpflinét, 
aki a „túlfeszítettségénél fogva tehetetlen indulat" jelenlétét emeli ki.38 

Ez a fajta ihlet egyben Vajda egyéni alkotásmódjának jellegére is 
utal. Arra a fajta eljárásra, (deformálásra, szemantikai gesztusra, 
Durchmischungra stb. különböző irodalomelméleti iskolák megjelölé-
sével élve, — avagy individualizálásra, — Arany János kifejezésével),39 

38 Barta János: Vajda János költői arcképe, i. m. 67.; ő idézi 
Schöpflin Aladárt is. 

39 Orosz formalisták, J. Mukarovsky, May Bense. 
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— amelyeknek révén a valóságból sajátos, Vajda János-i valóságot, 
költői világot teremt. Nála ez elsősorban azt jelenti, hogy nemcsak 
novellái, hanem költői elbeszélései, lírája tekintélyes részében is ön-
maga sajátosan karikírozott, felnagyított képét ragadja meg (Barta 
János igen találóan beszél férfi- s Gina esetében női-„idolum"-ról),40  

s végletes, kirobbanó, vagy megdermedő lelkiállapotaiban idézi fel. 
Saját költői birodalma jelenlétére jellemző az is, hogy előszeretettel 
mozog a tudatos és öntudatlan lét közötti sávon : babonás éjszakák, 
felrémlő jelenések, álmok, víziók, hallucinációk, lenyűgöző és szédítő 
képzetek vidékein. 

Úgy véljük, Vajda novelláinak jelentősége — az életmű oldaláról — 
az, hogy magát a költői műhelyet hozzák közel, ismeretük a művek, 
a lírikus (az alkotó és az ember különbözése, kapcsolata) jobb meg-
értését segíti elő. 

Ugyanakkor Vajda ihletének, alkotásmódjának, — tágyválasztásá-
nak és megformálásmódjának — ez a monomániának nevezhető ön-
központúsága az, amelyből költészetének meglepő mértékű konkor-
danciája;41 költői világának belső kohéziója is ered. 

S ezek a vonások; az „én"-nek ez az uralkodó jelenléte, s az öntu-
datlan határvidékről fakadó látomások megidézése képviseli azt az 
irodalomtörténeti örökséget, amelyet majd Komjáthy Jenő és Ady 
Endre visz tovább. 

SZÉLES K L Á R A 

40 Barta János: Vajda János szerelmi lírájáról, i. m. 87— 127. 
41 „Vajda életén néhány nagy élmény uralkodik, ezek az élmények 

mozgatják költői fantáziáját, s a meg-megújuló élmény kifejezésére 
törekedve kialakít egy kép-,motívum- és szólamkincset, amely viszony-
lagos állandóságban ismétlődve előbukkan hol a lírai versekben, hol 
az epikában, hol Vajda egyetlen ránkmaradt drámájában. Pontosan 
megnevezve: Vajda költészetének konkordancia-kincse nagyobb, 
tetemesebb, mint a magyar költők átlagáé; nem éri ugyan el azt a 
zárt rendszerességet, amely pl. Ady szimbólum- és képzetkincsében 
uralkodik, de annak mintegy előképe gyanánt fogható fel." KrK. 
111. 337. I. Sajtó alá rendezők: Bikácsi László, Pór Péter; szerkesztő: 
Barta János. 
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