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Éppen befejezte az orléans-i szűz irodalmi utóéletéről szóló, kompara-
tisztikai ihletettségű (tematológiai jellegű) könyvét, mikor elindult ama tar-
tományba, amelyből még nem tért meg utazó. Maga mögött tudta többféle, 
általa művelt diszciplínának alakulástörténetét. A filozófiáét, amelyből dok-
torált - feldolgozván az „egyezményesek" azóta sem túlzott alapossággal 
vizsgált kapcsolódását a német gondolkodástörténethez - , majd irodalomtu-
domány és fenomenológia együttlátását kísérelte meg; a pedagógiáét, amely-
nek megújítását 1945 u tán kísérelte meg hasonló gondolkodású társaival, 
hogy ezért az egyneműsítő ideológia az iskolai tanítás gyakorlatába száműz-
ze (nyelv- és tankönyvek jelzik e pedagógiai törekvések eredményességét); a 
germanisztikáét, amelyre végzettsége, Eötvös kollégiumi múltja ösztönözte -
előbb Schiller és Lessing monografikus vizsgálatát elvégezvén, majd oly lé-
nyeges, nálunk megint csak kevésbé elemzett területen törve az utat, mint 
Goethe és a polgári szomorújáték kérdése. Az idők folyamán volt színikriti-
kus, egy színházi kézikönyv társszerzője/szerkesztője, irodalomtudományi 
intézeti osztályvezető, hogy helyét és kiegyensúlyozottságát végül is nyug-
díjazásáig az akkor még József Attila Tudományegyetem általa alapított 
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén, majd nyugdíjazása után a 
Bayreuthi Egyetem szintén általa alapított, szintén Összehasonlító Irodalom-
tudományi Tanszékén lelje meg, hogy mindeközben - Kanada, az Egyesült 
Államok, Ausztria meg az NSZK hasonlító tanszékein vendégtanárkodván -
nevelje komparatisztikai látásra az egyetemi ifjúságot. Tudományos révbe 
érése az összehasonlító i rodalomtudomány művelésével történt meg, szeren-
csés módon összekapcsolván a „kultúrdiplomata" és a kutató komparatista, 
valamint a tudományának elkötelezett nevelőtanár funkcióját. Ama, talán 
utolsó nemzedék képviselőjeként ismerhettük, aki elképesztően széles mű-
veltség és kiválóan megalapozott nyelvtudás birtokában kapcsolódott be a 
nemzetközi tudományos munkamegosztásba, eleven cáfolatát adva annak a 
téveszmének, miszerint a magyar irodalomról/kultúráról nem lehet idegen 
nyelven, idegen, kultúránkról mit sem tudó közönségnek érdemben szólni. 

Pályája és a magyar komparatisztika legújabb története áthatotta egymást. 
Szervezőként s előadóként az 1962-es és az 1976-os budapesti kompara-
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tisztikai kongresszussal tevékenyen járult hozzá az addig bezárkózásra, leg-
feljebb szovjet orientációra kárhoztatott magyar irodalomtudomány nyitásá-
hoz, egy igen termékenynek bizonyult kelet-nyugati dialógus létezéséhez; 
nem kevésbé a Helikon. Világirodalmi Figyelő szerkesztőbizottsági tagjaként, 
tematikus számok létrehozójaként a korszerű irodalomelméleti/történeti 
gondolatok integrálásához. Kiemelkedő szerepe volt a Nemzetközi Összeha-
sonlító Irodalomtörténeti Társaság (amelynek elnöke is volt) több kontinenst 
átfogó munkálkodásának célszerűbbé válásában, a magyar és a külföldi tu-
dós „köztársaság" kölcsönös kapcsolatainak és ezen keresztül egy tudomá-
nyos „váltás"-nak a felgyorsításában. Természetszerűleg ez nem ment komp-
romisszumok nélkül; ám az a tény, hogy elsősorban az ő kezdeményezésére 
született meg az immár tudománytörténeti jelentőségű sorozat az európai 
nyelvű irodalmak történetéről, illetőleg a Neohelicon című, világszerte jegy-
zett, jó idézettségű folyóirat, igazolta kompromisszumait. Az 1960-as, 1970-
es évek magyar és kelet-európai világában - képletesen szólva - előbb le kel-
lett írni két bevezető oldalt, hogy az utána következő lényegi húsz oldalt a 
papírra lehessen vetni. S bár Vajda György Mihály fáradhatatlan szervező-
ként szerzett nem múló (tudományos) érdemeket, ezt mindenképpen saját 
kutatómunkájával hitelesítette. Önigazolásul és hagyományba ágyazottságá-
nak bizonyítékaképpen mutatta föl a magyar komparatisztikai kutatás, Goe-
the- és a világirodalom-értelmezés történetét, hogy aztán pályája záró szaka-
szában egyre erőteljesebben forduljon érdeklődése a közép-európai problé-
mák, mindenekelőtt a Habsburg Monarchia félszáz évének irodalmi alaku-
lástörténete, a különféle nyelvű irodalmak „egymást kölcsönösen megvilágí-
tó" együttese felé. E monarchia-irodalmi búvárkodások magyarul, németül, 
olaszul, franciául, angolul töprengtették el az érdeklődőket egy irodalomkö-
zi együttes kutatásának metodológiájáról, a közös, Monarchia-szöveg létesü-
lésének-megalkotottságának feltételrendszeréről. Vajda György Mihály visz-
szatalált oda, ahonnan elindult: a Monarchia-értelmiség örökségéhez, nem 
hiába volt egyik legkedvesebb szerzője a magyar irodalomból Krúdy Gyula, 
az osztrákébői Stefan Zweig és Musil. A „tegnap világa" annyira volt élő szá-
mára, hogy nem pusztán a „kákániai" viszontagságokat, a svejki meghatá-
rozatlanságokat érezte föltárandóknak, hanem továbbgondolhatónak hitte 
azt a műveltségben-élést, a zenei-képzőművészeti-irodalmi fénykornak azt 
az üzenetét is, amely az egykori Monarchia századfordulós létét sok tekintet-
ben meghatározta. Don Jüanról írt könyvében oly természetességgel sora-
koztatja föl az irodalmi és a zenei példákat, mint akinek az irodalom és a ze-
ne egyként anyanyelve. Mivel az általa képviselt értelmiségi magatartásnak 
az operalátogatás, a képzőművészeti tárlatok megtekintése, az olvasás, az ön-
képzés nélkülözhetetlen eleme. Ezt a fajta, a művészetekben értve élvezően 
körültekintő létet tanúsította pályája, komparatista kutatása, nemzetközi 
kapcsolatokat tudományos barátsággá nemesítő szervező munkája. Ebben a 
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keretben értékelendő a törekvés a magyar irodalom európai beágyazottságá-
nak tudatosítására. A Szauder Józseftől is „ihletett" neoklasszicizmus-tanul-
mány például Csokonai Vitéz Mihály szabadság- és költészetképzetét André 
Chénier és Schiller horizontjában mutatja be, miáltal nemcsak Csokonai neo-
klasszicizmusa világítódik át, hanem André Chénier és Schiller idevonatko-
zó művei is gazdagodnak, messzibb távlatban pedig a magyar líra európai-
sága igazolódik. Hasonlóképpen lesz egyszerű recepciós adaléksorozatnál 
több Brecht magyar befogadásának historikuma, összefüggésben azzal a sej-
téssel, hogy az 1920-as esztendők végén valami fontos készülődik a magyar 
irodalomban (mint azt később elsősorban Kulcsár Szabó Ernő tanulmányai 
bizonyító erővel szemléltették). 

Ami azonban talán a leglényegesebbnek tetszik: a nagyon tanulságos, na-
gyon sok kitérővel, nemegyszer kényszerű kanyargókkal tarkított pályájának 
az a tanulsága, hogy a XX. század közepének magyar kutató humán értelmi-
ségije miféle erőfeszítésekkel tudta őrizni Eötvös kollégiumi indíttatása örök-
ségét, miféle buktatókon keresztül juthatott el meggyőződése immár (ön)-
cenzúrázatlan formába öntéséig. Sokáig fojtott szavára az 1980-as évektől 
már ő maga felelt. Valójában a hagyományos komparatisztikát képviselte, de 
nyitottnak mutatkozott az újabb törekvések előtt is, ha munkáiban roppant 
műveltségét kamatoztatta a korántsem idejétmúlt részdiszciplínákat művel-
ve. Tudományszervezőként, közéleti személyiségként az idős kor bölcsessé-
gével, a sokat tapasztalt élet megengedő módjával tűnt ki, feltehetőleg ezért 
kapott és látott el lelkiismeretesen fontos megbízatásokat. 

A pályáját és számos nemzedéktársa pályáját gátló „történelem" csapdá-
kat állított számára (és számukra). Vajda György Mihály - bár sérelmek őt is 
bőven érték - nem az önsajnálat, a sértődöttség attitűdjével „viszonyult" sor-
sához, hanem az immer strebend goethei üzenetét igyekezett napi gyakorlattá 
formálni. Tudjuk, hogy Mephisto azért szenved vereséget, mert nem számol 
az isteni jellemzés Faustot meghatározó lényegével: es irrt der Mensch, so lang 
er strebt. De mert Faust, az Ember szüntelen dolgozik, s mert rádöbben, hogy 
az élet célja a küzdés maga, „nem csaphat rá le a Gonosz"; „ki jobbra törve 
fáradoz, megváltás osztályrésze". Talán ebben áll a napjait a filológia szolgá-
latában leélt kutató halhatatlansága. 
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