
66

Vaj da Já nos és Ady End re köl té sze te egy aránt a mo dern 
ma gyar lí ra ko or di ná ta-rend szer ében he lyez he tõ el. Kro-
no lo gi ku san Vaj da há rom nem ze dék kel Ady elõtt in dul,
Vö rös mar tyt foly tat va, Pe tõ fi vel együtt a ’48 elõt ti nagy 
évek bõl tor nyo so dik be, ge ne rá ci ó kon üt ve át fe jét, a szá-
zad vég iro dal má ba” (Szerb An tal). Lí ra i lag azon ban Ady 
sok-sok nem ze dék kel Vaj da elõtt in dul: Ber zse nyi, Cso-
ko nai, a ku ruc köl tõk, Ba las si, a pro tes táns ének mon dók, 
a leg ko ráb bi ma gyar versszer zõk mel lõl. Mind ket ten meg-
ér kez nek elõbb vagy ké sõbb a szá muk ra adott je len be, 
a ma gyar va ló ság ba, ahon nan mind ket ten az egye te mes 
va ló ság bir tok bavé te lé re in dul nak. Ez az egye te mes va ló-
ság azon ban már mást je lent Vaj dá nál és mást Ady nál. 
Vaj dá nál a koz mi kus te ret, a „ször nyû tá vol”-t „a nagy 
egye tem ben”, mert ez a tér, „mely már elõt tünk vég te-
len nek lát szik” (Nyá ri éj jel I.), az egyet len le he tõ ség az 
örök ké meg vál toz tat ha tat lan és vál toz tat ha tat la nul örök 
idõ le gyõ zé sé re vagy ki ját szá sá ra. Ady nál vi szont az 
egész va ló ság bir tok bavé te le a ha tár te rek bir tok bavé te lét 
je len ti. Kül sõ és bel sõ va ló ság (lét és tu dat), koz mi kus tér 
és em be ri sors, a Föld min den or szá ga és Ma gyar or szág, 
va ló ság és vers, élet és ha lál ha tár te ré nek meg hó dí tá sát. 
Csak is on nan örö kít he ti to vább utó da i ra, amit ka pott és 
vál toz tat hat ja meg az idõt: a tör té nel met.

A di a lek ti kus Ady val szem ben áll az alap já ban me ta-
fi zi kus Vaj da, aki nek azon ban sok ver sé ben ko rá ban 
ki emel ke dõ di a lek ti kus szem lé let tük rö zõ dik. Schöpflin 
Ala dár meg ál la pí tá sa, mi sze rint Vaj da úgy gon dol ko dik 
ver se i ben, mint ha a fi lo zó fia cse cse mõ ko rá ban él ne, csak-
is úgy fo gad ha tó el, ha en nek a kö rül mény nek alap ve tõ 
po zi tí vu mát is be le ért jük a ki fe je zés be: hogy tud ni il lik 
Vaj da a fi lo zó fia leg õsibb – te hát dön tõ en fon tos, ha nem 
a leg fon to sabb – kér dé se it tet te fel. Még hoz zá sok szor 
va ló ban vá lasz ra irá nyu ló, te hát va ló sá go san po la ri zá ló 
kér dé se ket: 

El her vad a ró zsa, le hull a le vél!
Ezért szü le tünk hát, ez az éle ti cél?
Csak ed dig a pá lya, sem mit se to vább,
Vagy it ten az em ber csak öl tö zik át?
Mi it ten örök: a ha lál vagy a lét?
Hol it ten a kez det, hol és van-e vég?

(Õszi tá jék)

A prob le ma ti kus ele met Vaj da gon do la ti lí rá já ban 
csöp pet sem „pri mi tív fi lo zó fi ai ér zé ké ben”, ha nem az 
iz gal mas nyel vi ka tar zi sok ban meg szü le tõ kér dé sek és 
vá la szok egy más ra-fe le lé sé nek mo no tó ni á já ban, tu laj-
don kép pe ni monologikusságában lá tom. Vaj da va ló ban 
„el vér zett egy gon do la ton”, amely nem hogy pri mi tív vol-
na, ép pen ség gel na gyon mély és sú lyos. Ám 

A gon do lat, hogy e min den ség
Nem lesz se több, se ke ve sebb,
S is ten se tör li azt le vég kép,
Mi egy szer it ten meg esett...

és en nek a gon do lat nak a fo nák ja – „hogy nem halt meg 
vol ta kép itt”, csak az „a vágy, amely nem tel je sült” – 
kö zött fe szü lõ, a va ló sá got két leg szél sõ pont já ból át íve lõ 
szi vár vány híd alatt a köl tõ nem lát me nek vést, csak a híd 
fö lé emel ked ni, a koz mosz ba. „In nen föl a Szírius csil la-
gá ig” akar ha tol ni, mert e „kép ze lem fá rasz tó mes  sze ség” 
– ha más nem is, leg alább – 

... egy kulcs lyuk, me lyen át
A min den ség tit kát für ké szõ lel kem
A megfoghatlan vég te len be lát.

A koz mosz ba tö rés a még nem hu ma ni zált vi lág ban a 
vi lág kép dehumanizációja. Vaj da fé lel me te sen rep re zen ta-
tív köl tõ je egy, az õ éle té ben még csak ép pen hogy ne ki ló-
dult két élû kor szak nak, amely nek min den ered mé nyé ben 
meg nyil vá nul ez a ket tõs ter mé szet. Az ûr ku ta tás is egy-
szer re je len ti a me ne kü lést a meg ol dat lan föl di kér dé sek 
elõl, sõt egy min den ko ráb bi nál pusz tí tóbb ha di tech ni ka 
ki fej lesz té sét és egy ké sõb bi magasabbrendû meg ol dás 
elõ ké szí té sét: a rom bo ló és épí tõ erõk meg hat vá nyo zó dá-
sát. Egy hu ma ni zált vi lág szá má ra az ûr be va ló ki lé pés 
ha tal mas le he tõ sé ge ket ígér, egy még nem hu ma ni zált ban 
a pusz tu lás le he tõ sé gé nek meg nö ve ke dé sét. A ma ga ál lan-
dó an új ra te rem tõ dõ, de ál lan dó an fel ol dott el len té te it élõ 
Ady szá má ra a koz mosz új tág lé leg zet vé tel le he tõ sé gét 
je len ti (Az egye nes csil lag, Az Il lés sze ke rén, Fo goly a 
vár to rony ban), a so ha át nem élt perc el vesz té sé nek sú lya 
alatt élõ Vaj da szá má ra ez a vi lág is a körbenforgás vi lá-
ga. A meg ol dást – a sa ját lé te, il let ve a föl di lét nagy sze rû-
sé gé re va ló ál lan dó an meg is mét lõ dõ rá döb be nést – nem 
ta lál ja, ezért hi á ba me ne kül a koz mi kus ûr be, hi szen „nyo-
mo rult lét ben a rossz pil la nat örök” (Weöres Sán dor).

A kozmo-misztikus szem lé let a XIX. szá zad  vé gi 
ma gyar lí rá ban nem csak Vaj dát jel le mez te. Más köl tõk re 
is ka rak te risz ti kus volt, leg fõ kép pen Kom já thy Jen õre.
Õná la azon ban nem a be fe lé for du ló köl tõ fel old ha tat lan 
tra gi ku ma ve tí tõ dik ki a vég te len vász ná ra, ha nem az 
ak tív cse lek võ em ber szá má ra nyí lik vég te len tér. Min den 
ver se vé gül is ak ci ót je lent be: 

Úgy ér zem, új, cso dás vi lá got
Va gyok ké pes teremteni;
Új na po kat lá tok ro bog ni,
Új föl de ket ke ren ge ni.

(Meg tud nék hal ni...)

A vég te len szár nya lás ra só vár gó Vaj dá val és a szár nya-
lást csu pán köl tõi prob lé má nak lá tó, ál ta la már át élt nek 
hitt Kom já thyval szem be kell ál lí ta nunk Ady nak a biz tos
jö võ be transz po nált, de az ál lan dó je len ben su ha nó tra gi-
kus szá gul dá sát.
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Vaj da:

Oh bol do gok, kik a mág lyán el ég tek,
Mint vis  sza röp pe nõ láng, száll tok ég nek,
A vég te len, sza bad légoczeánban,
Hol örök fény, örök vi lá gos ság van.

(Ha lál)

Kom já thy:

Ki lá tott jár ni pom pa fény ben
A zú gó ten ge rek fö lött?
Kö zü le tek ki lát ta lel kem,
Mi dõn a nap ba öl tö zött?

Ki lát ta szí nem vál to zá sát,
Mi dõn a lé lek el ra gadt?
Ez el csi gá zott, gyön ge tes ten
Ki lá tott nõ ni szár nya kat?

Ki lá tott en gem tûz sze ké ren,
Mint a pró fé tát egy ko ron? 

(Csak tart sa tok...)

Ady:

Az Úr Il lés ként el vi szi mind,
Ki ket na gyon sújt és sze ret,
Tü zes gyors szí ve ket ad ne kik,
Ezek a tü zes sze ke rek.

A kö vet ke zõk ben Vaj da és Ady egy-egy azo nos 
motivikájú ver sét vizs gá lom meg, kozmo-misztikus lí rá-
juk azo nos és el té rõ vo ná sa it ku tat va.

Az üs tö kös cí mû Vaj da-vers nyil ván va ló an ha tott Az
egye nes csil lag cí mû Ady-vers re. A Vaj da-vers a köl tõ
élet mû vé nek öt-hat leg ki emel ke dõbb da rab ja kö zé tar-
to zik. Szin te az az ér zé se az ol va só nak, hogy a tö mör, 
zse ni á lis so ro kat, sza ka szo kat sok szor üres és hos  sza dal-
mas stró fák kal vál ta koz ta tó Vaj dá nak Ady ver se adott 
ösz tön zést ilyen fo kú tö mö rí tés re... Nincs eb ben a vers-
ben egyet len töl te lék szó sem: szin te min den sza vá ra 
hang súly esik. Az el sõ vers szak lé nye gé ben trochaikus 
lej té sû, ál lan dó an át játsz va az üte mes ver se lés sel és a 
Né meth László-i ér te lem ben vett ta go lás tö ké le tes pél-
dá i val. Kár oly Sán dor töb bek kö zött a köz be éke lõ dõ, 
hát ra ve tett, meg is mé telt mon dat ré szek és mon da tok 
al kal ma zá sá ban lát ja Vaj da és Ady rit mi ká já nak ro kon sá-
gát. Eb ben a két vers ben szá mos pél dát ta lál ha tunk er re 
a té tel re:

Mond ják, ez ama „nagy”, mely nek pá lyá ja
Egye nes; vis  sza hát so ha se tér.

Fen sé ges Niobéja az ég bolt nak,
Lo bo gó gyász, én ne ked hó do lok.

(Az üs tö kös)

A Vég te len ség pi a cán
Nyíl egye nest fut s mint egy álom
Szá guld át egy szer
S csak egy szer lát ja bár ki is
A szem ha tá ron.

(Az egye nes csil lag)

A szó tag szám vál ta koz ta tá sá val már csak Ady 
él, de a mel lé ren de lé sek kel tör té nõ nyo ma té ko-
sí tást Vaj dá nál is meg ta lál juk:

Fo rog ni kör be nem tud, nem akar, hát
Örök ké társ ta lan, bol dog ta lan.

(Az üs tö kös)

Az Is ten sem ke rül het
Utá na, sem elé be.

(Az egye nes csil lag)

Az en jam be ment ál ta lá ban nem jel lem zõ Vaj dá ra, de 
itt több ször al kal maz za, a leg me ré szeb ben a fen ti két sor-
ban, me lyek ha tá sát fo koz za, hogy az abab rím kép le tû 
vers má sik „a” rí me is en jam be ment-nal kap cso ló dik a 
má so dik sor hoz. Ady nál az en jam be ment az ilyen jel le gû, 
rö vid, de vál ta ko zó szó tag szá mú so rok ra szét tör delt vers-
ben min dig el ke rül he tet len.

Az üs tö kös ben csak a vers utol só ne gye dé ben lép be 
el sõ sze mély ben a köl tõ. A re á lis koz mi kus kép fo ko za-
to san töl tõ dik fel szim bo li kus je len tés sel: a má so dik vers-
szak vé gén tu da tos lén  nyé vá lik a holt csil lag:

Fo rog ni kör be... nem akar, hát
Örök ké társ ta lan, bol dog ta lan.

Még min dig be töl ti a vers te rét: csak a kö vet ke zõ vers-
szak ban hú zó dik vis  sza a ka me ra: a kép sík al ján meg je le-
nik az em ber, aki a Föld rõl szem lé li az eget, egy elõ re még 
ál ta lá nos ság ban:

Imád ja más a vál to zé kony hol dat...

A vers szak leg vé gén pe dig ma ga a köl tõ lép be a kép-
be; a köz be ve tés után erõs hang súly esik az „én” szó ra:

Fen sé ges Niobéja az ég bolt nak,
Lo bo gó gyász, én ne ked hó do lok.

Köz vet le nül foly ta tó dik a kép sor a kö vet ke zõ vers szak 
ele jén. Az üs tö kös itt már el ve szí ti konk rét re a li tá sát, 
ob jek ti vi tá sát, a lá tó me zõt egy re in kább be töl tõ köl tõ 
mö gött ará nyos il luszt rá ló jel lé ala kul (az el sõ sze mé lyû 
bir to kos rag do mi nál):

Szo mo rú csil lag, élet át kom ké pe,
Su gár ecset, mely fes ti vég ze tem...

Az utol só két sort – bár köz vet le nül csak az üs tö kös rõl 
van szó ben ne – a meg szó lí tó má so dik sze mély a föl di
élet hez kö ti, s ez kü lö nös el len té tet al kot a kép vég te len-
be-tárt sá gá val („mégysz a mérhetlen éj be”), amely el len-
té tet az ál ta lá nos és ha tá ro zat lan név más ok, va la mint az 
egy mást erõ sí tõ két jel zõ az utol só szó jo gán a hi á ba va ló-
ság ke re té ben tart ös  sze:

Akár ho vá mégysz a mérhetlen éj be,
Te min de nütt egyet len, ide gen.
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Az egye nes csil lag in dí tá sa egye zik a Vaj-
da-ver sé vel an  nyi ban, hogy szin tén ûr bé li 
kép pel in dul. Ám amíg az a kép sta ti kus volt 
(az el sõ mon dat ban ige nél kü li, a má so dik ban 
hang súly ta lan, utol só rö vid szó ként sze re pel 

egy rá adá sul nem moz gást, ha nem ál la po tot jel zõ ige; a 
kö vet ke zõ ige ké pen kí vü li ma gya rá zó funk ci ót tölt be; 
majd új ra csak a ket tõs sor leg vé gén, ke vés sé hang sú lyos, 
rö vid és ne ga tív moz gást jel zõ igei ál lít mány áll), az Ady-
vers leg el sõ szava-képe-sora már azon nal di na mi kus, és a 
kü lön le ges ere de ti és fo lya ma tos-sima, még is ismétlõdõ-
duratív jel le gû moz gást ki fe je zõ igé nek kü lön szug gesz tív 
ere je van:

Hul lám lik az ég...

A kö vet ke zõ sor így szól: „Ez a vé get len ti tok-ten ger”.
Az üs tö kös in du ló hely meg ha tá ro zá sai gran di ó zus sá guk 
mel lett is le ha tá ro ló jel le gû ek:

1. „Az égen fé nyes üstökös;...”
2. „...uszálya / Az ég fe lé tõl le a föld re ér.”

Ez zel szem ben a vé get len (nem is a ke mé nyebb „vég-
te len”!) ten ger a ho ri zon tá lis ha tár ta lan ság kép ze tét kel ti, 
a ti tok-ten ger ki fe je zés pe dig mély ség ben vég te le ní ti a 
ké pet.

Újabb moz za na tos igé vel in dí tó sor kö vet ke zik:

S dob ja sze münk part já ra
Csil lo gó csil la ga it.

Az utób bi sor vil ló dzik a fi gu ra etymologica és a „csil-
lo gás” amúgy is moz gást fel idé zõ je len té se okán.

A nyi tó stró fa ha tá ro zott, ke mény le zá rá sa ilyen kö rül-
mé nyek kö zött csak kon tú roz za a di na mi kus kép sort:

Szûk mar kú ke gye lem mel.

Az Ady-vers el sõ sza ka sza is trochaikus lej té sû, ám a 
vál ta ko zó hos  szú sá gú (vagy in kább rö vid sé gû) so rok és 
a rí me lés a Vaj da-vers sza bá lyos, szin te ki mért 11–10–
11–10-es, ke reszt rí mes for má já val szem ben ugyan csak 
a kép sor di na miz mu sát erõ sí tik. (Ady egyéb ként ez út tal 
– leg több ver sé tõl el té rõ en – a ké sõb bi vers szak ok ban 
nem kö ve ti pon to san az el sõ stró fa szó tag szám-kép le-
tét, csak a rím kép le tét. Az el sõ vers szak: 5–9–7–7–7; a 
má so dik vers szak: 6–7–6–3(!)–6; a har ma dik vers szak: 
6–7–9–6–6; a ne gye dik vers szak: 7–8–4–6–9 stb.)

Ady nál már az el sõ sza kasz ban meg je le nik a szem lé-
lõ („dob ja sze münk part já ra”), a má so dik vers szak ban 
ez a je len lét egyes szám el sõ sze mély be vált át: „kik tõl
sze mem káp rá zik”, aki egyen lõ fél ként áll szem ben a csil-
la gos ég bolt tal:

Hol ma rad legkülömb
Tár sa tok, 
Test vé rem, a má sik?

A kö vet ke zõ sza kasz ban a köl tõ – szin te ki hí vó an 
– to vább ra is a cent rum ban áll. A ne gye dik stró fá ban 
azon ban a sze mé lyes je len lét csak az el sõ sor meg is mé-
telt „hol” kér dõ sza vá ban lel he tõ fel; a má so dik sor még az 
em ber re uta ló an szól az „iga zi csil lag ról”, „me lyet ki ve tett 
a sor sa”, ám utá na – pon to san a vers leg kö ze pén! – egy 
hár mas fi gu ra etymologicával „idõbelileg” elõ ké szí tett, 
egész vers te ret be töl tõ és te rem tõ di na mi kus koz mi kus 
kép ke rül cent rum ba:

S idõt le nül
Idõt len idõk be
Egye ne sen tör be lo bog va?

(Jel lem zõ, hogy „az egye nes” szó nál Vaj da ver se még
ob jek tív, Ad yé már az.) A mon dat vé gén még kér dõ jel 
áll, ám a hang sú lyo zás ter mé sze te sen ol vas va csak je len tõ 
mó dú le het. A kö vet ke zõ vers szak ban azu tán a koz mi kus 
kép át ve szi ural mát a tel jes vers tér fö lött. A vers meg ha tá-
ro zó di na mi ká ját már ré gen fö lös le ges kü lön új ra és új ra 
be bi zo nyí ta ni.

Vaj dá nál is a „vég te len ség gel ver senyt ro ha nás”, az 
„egye nes pá lya” meg mu ta tá sa után kö vet ke zik a vers 
ké pi csúcs pont ja, ám ott ez a leg utol só szem lé lõ tõl füg get-
len kép, míg Ady nál ép pen a vers má so dik, ob jek tív fe lét 
nyit ja meg. Vaj dá nál rög tön ez után pes  szi misz ti ku san 
szubjektivizálódik a vers – egy elõ re még csak a ter mé sze-
ti je len ség át lel ke sí té sé vel –, itt ugyan az az an ta go niz mus 
(a vis  sza té rés, kör ben for gás meg ta ga dá sa) fel eme lõ en 
ob jek tív szük ség sze rû ség ként je le nik meg:

Szá guld át egy szer
S csak egy szer lát ja bár ki is
A szem ha tá ron.

Vaj dá nál a vers vé gé re a koz mi kus kép mint egy meg-
hos  szab bí tá sa, kül sõ ki ve tü lé se, jel ké pe lesz a szem lé lõ 
– a köl tõ – bel sõ ter mé sze té nek, fel ol dó dik a szub jek ti vi-
tás ban; Ady nál ép pen for dít va: a köl tõ mint föl di szem lé lõ
el tû nik. Itt is meg tör té nik a két elem ös  sze ol va dá sa, ám 
Az egye nes csil lagban a koz mi kus kép ma gá ba szív ja az 
em bert: a köl tõ azo nos sá vált a kép pel. Ez ál tal el tû nik a 
pes  szi misz ti kus be fe je zés le he tõ sé ge is: az egyet len lé te-
zõ, tel jes ér te lem ben vett koz mosz ban, amely be az ég, a 
Föld és az em ber egy aránt be le tar to zik, csak tör vény van 
és egy ség, lel ki élet és ide gen ség nincs.

„Az én szá gul dó, egye nes csil la gom” ki fe je zés sel tör-
té nik meg a lét-ero ti kus ak tus, lét és tu dat ha tár te ré nek 
ura lá sa. Eb ben a büsz kén vál lalt sors-sze rû szük ség sze-
rû ség ben le het csak meg ke res ni azo kat az ugyan csak
szük ség sze rû õs-tör vé nye ket és -okokat, ame lyek fel is-
me ré se olyan ran got és erõt ad, amely meg vál toz tat ja a 
tör té nel met:

Örök, õsi Idõ
Haj tot ta ki a Tér be,
Az Okot ke re si ott:
Az Is ten sem ke rül het
Utá na, sem elé be.


