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A szerelmi lírának, ennek a legmodernebb korunkban kiveszőben levő lírai változatnak, amely 
csaknem beláthatatlan múltra megy vissza és a megnyilatkozási formák bámulatos gazdagságát 
produkálta, van egy minden más téma fölé emelkedő különlegessége: az alapul szolgáló életterület 
kifogyhatatlanul sokoldalú, gazdag, szélsőséges és különleges; hagyományos megjelöléssel élve az égi és 
földi szerelem, a szellemiesítés és az erotikum, a felszínes megrebbenések és az élet egészére szóló 
megrázkódtatások egyaránt kibontakozhatnak benne; a szerelmes férfi és a szerelmes nő ezerféle arcot 
ölthet; kapcsolatuk elemezhetetlenül sokféle lehet, a könnyed enyelgéstől, játékos megkívánástól az 
eszmei-etikai elemekkel átitatott vonzódásig. A „halálos szerelem" ma alkalmasint már csak szólás
mód, de hajdanában voltak még - nemcsak a regényekben, hanem a valóságban is, akik életüket 
dobták el vagy belehaltak a szerelmi csalódásba. 

A témakör különlegességével együttjár az emberi személyiségre gyakorolt igen erős hatékonysága. 
A kommunikáció e jellegzetes folyamata az emberi lét több szintjén realizálódik, s nyilvánvalóan 
képmutatás volna tagadni, milyen erős szerep jut benne a vitális, az érzéki szférának. A nemi szerelem 
része vagy eleme az élőlényekben, az emberben is gerjedező életlendületnek, az egyetemes, intenzív és 
ellenállhatatlan vitalitásnak. A személyiség benne mintegy feladja önmagát vagy kilép saját medréből; a 
felfokozott életélmény sodrásában elmerülve névtelenül eggyéválik az egyetemes élettel: a gyönyör 
mintegy az élet egyetemes gyönyöre. Az életérzés horizontja összezárul; „eltün előlem a világ" - ahogy 
a költő mondja. A teljes képletben ehhez a vitális szinthez csatlakoznia kell, rá kell épülnie az 
érzelmi-etikus kapcsolatnak és egymásratalálásnak; a partnerek között kölcsönös érzelmi áramlásnak kell 
lennie, amelyben egyaránt van etikum, esztétikum és megismerő tendencia: megejt a szépség bűvölete, 
felfogjuk és megszeretjük a partner személyi értékeit, jellemét, egyéniségét, mintha ezeken át a 
személyiség egésze közvetlenül hozzánk szólna, a bensőnkben érintene és követelné a maga elismer
tetését. Benne rejlik ebben már az akarati tendencia is; a partnerek egymás iránti vonzódásába a 
kölcsönös jóakarat, az életközösség, az egymás mellett megérlelődő emberi kibontakozás tendenciája 
vegyül. Ahogy szokták mondani: mindkét személyiség a kölcsönösség élményében teljesedik ki; a tét 
nagy, szólhat akár életre-halálra. Itt már jelen van a társadalom és a „világ"; az együttélés egy olyan 
parányi emberközösséget teremt meg, amely nagyobb társadalmi-kulturális összefüggésekbe van 
beágyazva. Ideális esetben a partnerek egyenrangúak és magasszintűek, tehát az együttélés és a 
kölcsönös gazdagodás már a kultúra javain, a szellemi kapcsolatokon át is realizálódhat. 

Ismerünk ugyan néma, titkolt, rejtőzködő szerelmet is (amelynek meglehet a fájó boldogsága) - de 
a szerelmi érzésnek természetében rejlik az, hogy meg akar szólalni, kifejezésre tör; olyan érzelmi 
sugár, amely csak akkor válik igazivá és teljessé, ha felfogják vagy pláne viszonozzák. (A viszonzatlan, 
sőt visszautasított szerelemről még Vajdával kapcsolatban lesz módunk szólani.) Talán ezzel is, talán az 
életterület sokszerűségével van kapcsolatban, hogy bámulatosan gazdagok azok a módok és lehető
ségek is, ahogy a művészetben, pláne a költészetben megnyilatkozhat. Legyen szabad ezúttal a drámai 
és epikus ábrázolástól eltekintenünk, noha tudatában vagyunk az idevágó problematikának — de 
maradjunk ezúttal csak a líra területén; legspecifikusabbnak mégis csak a lírai kivallás ígérkezik. Ennek 
néhány alapvető vonásával ismerkedjünk meg. A költők sokféleképpen udvarolnak; tudunk Ignotus és 
Heltai könnyed, bohémes bókolásáról, Csokonai rokokó módra színezett szerelmi ostromáról, de 
tudunk Ady Léda-verseiről is. Egy valami közösnek látszik minden változatban, még a leglégiesebben 
is: a lírai énnek, bármily csekély mértékben is, föl kell fokozódnia, meg kell nőnie; a személyi 
felajzottságnak akár csak elemi foka nélkül nincs szerelem és nincs szerelmi líra sem. Ahol és amikor ez 
az érzelmi felajzottság nincs meg vagy kivész, kivész a szerelmi líra is. A költői kivallás sokszerűségét 
talán úgy próbáljuk megfogni, hogy bizonyos poláris végleteket gondolunk el. Persze semmiképpen 
sem szabad két malomban őrölnünk: a szerelmi élmény milyensége és a kivallás milyensége alkalmasint 
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összefügg, de mégsem ugyanaz a dolog. A szerelmi líra kifejezési lehetőségei egyaránt adódhatnak a 
szerelmi élmény változataiból - és a líra, a költészet lehetséges kifejezőeszközeiből és megnyilatkozási 
módjaiból. Az élménynek nyilvánvalóan vannak mélységei és szituációbeli különbségei: a bókolástól és 
a játékos udvarlástól a hevesebb ostromig és a mélyebb kapcsolatok elvárásáig - az időbeli fázisokban 
más a vallomás, udvarlás és beteljesedés költészete; más a rejtőzködő szerelem, amelyről a partner nem 
is tud, a viszonzatlan szerelem, amelyet csak tudomásul vesznek, — s pláne a visszautasított szerelem; 
és különös módon itt is érvényes a válaszút: a személyiség sorvadhat is, de gazdagodhat is, a 
fájdalomnak is lehet pozitív nevelő hatása, főként pedig gazdag kifejezési skálában, változatos művészi 
tónusokban adhat hírt magáról. 

Mint minden személyes élményben, a lírai megnyilatkozás pólusai itt is legelőbb a közvetlen, nyilt 
kivallás és az elburkolás, a tárgyias közvetítés szélsőségei között mozoghatnak: szóbajöhet az epikus 
vagy szimbolikus átvetítés. Az adott kor és társadalom morális cenzúrájától függően, amely esetleg a 
diszkrét elburkolást vagy az eszményítést követeli meg, külön súlyt kaphat a nyersebb, merészebb 
kitárulkozás, a szenvedély, a megkívánás és a kielégülés testi oldalának érvényesülése. Érintkező 
pontok vannak a szerelmi líra és a vallomáslíra között; Petőfi óta sokáig virult a szerelem a dalszinten, 
amely aztán az epigonok kezén már a népdal-, műnépdal-szintig süllyedt le - mint ahogy az induló 
Vajda példája is mutatja; az, amit nála szerelmi lírának lehetne mondani, ilyen naiv gügyögésekkel 
indul, amelyek alkalmasint csak igen átszűrt akkordjai a valódi szerelmi történetnek, alighanem 
minden különösebb személyi tartalom nélkül. Arra pedig, hogy egy költői szerelemből hogy lesz líra, 
még néhány körülménynek van elhatározó befolyása. Ha versben vallja meg szerelmét, akkor nemcsak 
négyszemközt vall, hiszen versét nyilvánosságra hozza, fakultatíve elmondja mindenkinek - lehet, hogy 
az imádott nő a versből fogja föl a feléje irányuló érzelmeket, de a nagyközönség is címzett egy kicsit 
- ez aztán formálja, idomítja a vallomásttevő költő érzelmeit és főként kifejezésmódját. Petőfi, Ady, 
József Attila példája azt sugallja, minthogyha a vallomásnak semmi korbeli megkötése nem volna. Ez 
azonban nem volt mindig így; Csokonai a maga Lillájának a rokokó költészet divatos sémáiban 
udvarol, bár az egyéni tűz a sémákat is át-átmelegíti; a régebbi korok kialakították az udvarló lírának 
öröklődő modelljeit; gondoljunk a trubadúrokra, a petrarkizmusra, a humanista költészet nemzetközi 
motívum- és magatartás-kincsére. Minél hátrább megyünk az időben, annál erősebb a séma uralma; 
annál kevesebbet tudunk meg arról: milyen is volt hát az imádott szépség vagy a rajongó férfi a 
valóságban. 

Korok és szerelmi viszonyok e nagy kavalkádjában hova tegyük Vajda szerelmi líráját? Mit tudott 
adni az érzelmi szinten, és müyen költészetté tudta ezt varázsolni? A téma persze nem új a 
szakirodalomban; már az egykorúak elmondták róla véleményüket; sok mindent ki lehet olvasni Vajda 
közvetett megnyilatkozásaiból is, noha leveleiben, prózájában, önjellemzéseiben szerelmi élményeiről 
nem esik szó. Sőt szokásához híven igyekszik eltitkolni vagy homályba burkolni őket. A sok 
részlet-vonásból, versek, vallomások és jellemzések halmozásából talán mégis sikerült egy szintetikus 
kép kialakítása. 

Ennek a képnek természetesen maga Vajda a középpontja, a kulcs az ő jellemében van. Milyen volt 
mint szerelmes, milyen szerelmi élményekre volt predesztinálva, milyen lehetőségeket nyújtott kora és 
társadalma neki? Hogy ezen kezdjem: külső megjelenése egyáltalán nem volt kedvezőtlen. Még 
idősebb korában is olyan férfinak írják le, akin könnyen megakadhatott a nők szeme. „Magas, szőke 
férfi, császárszakállal. Kitűnő vadász, jó vívó, a sport minden fajtájának kedvelője, rendkívüli testi 
erővel. Arca feltűnően jelentékeny, van benne valami az oroszlánból vagy a tigrisből. Dereka egyenes, 
tartása feszes . . . " Még inkább ilyen lehetett fiatal éveiben, s ekkor még az arcon, a magatartáson át is 
világított a kedély, a rokonérzés melegsége. Jókai egykorú emlékezése szerint: „Vajda János valódi 
eszménye a fiatal óriásnak: erős, de még kamasz éveiben növekvő termet, és éppen olyan múzsa. Tud 
gyöngéd lenni, tud lángolni, majd meg epés, maró, mintha két különböző ember volna benne 
egyesülve." Szintén fiatalkori baráti nyilatkozatra hivatkozva: a jellem összbenyomása sem lehetett 
ekkor még elidegenítő: „szeretnivaló volt János és szerették is" - olvassuk róla. Hogy azután 
viselkedésével, magatartásával mennyire tudta a nőket vonzani - e tekintetben már óvatosaknak kell 
lennünk. Amikor 1857-ben a Nővilág szerkesztője lesz, a közvéleményt Ágai Adolf így illusztrálja: 
„Hogyan? - kérdeztük. Az az eruptív, minduntalan fölrobbanó bozontos legény a hölgyek 
szolgálatában? De ha Zuboly [A szentivánéji álomban az oroszlánt játszó takács] megtanult szelíden 
ordítani, sikerül az Jánosnak is . . . " Volt tehát magatartásában már ekkor is olyan vonás, amely a 
közvetlen érintkezésben esetleg elijesztően vagy elidegenítőén hatott. Hogy ezt a már említett 
gyöngédséggel mikor-hogyan tudta ellensúlyozni, az nyilvánvalóan a személytől és az alkalomtól 
függött. 

A mélyebb, valódi kérdés persze az: müyen szerelmet tudott ez a daliás kamasz a nőknek nyújtani, 
hogyan, müyen érzelmi szálakon tudott hozzájuk közeledni - müyen szerelmi partner lehetett belőle? 
Módjával, de néhány önjellemzésből vagy burkolt önábrázolásból tudunk olvasni. Nagy Miklós számára 
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írt önéletrajzában így jellemzi önmagát: „Vajda János költői egyéniségét minden másokétól feltűnőleg 
megkülönbözteti ama féktelen, mondhatnánk erőszakos szenvedély, mely, kivált szerelmes dalaiban -
a leggyöngédebb érzelemmel, s ama, hogy úgy mondjuk, őskori vadon érzékiség, mely másfelől a 
legcsapongóbb ábrándossággal, légies fellengéssel egyesül." Két arca volna tehát Vajda szerelmi 
élményének: az erős erotikus szenvedély, és a gyöngéd, idealizáló rajongás, önábrázolásában inkább az 
előző látszik dominálni, az a bizonyos „érzéki szenvedély", amelytől később ő maga óvja szende 
olvasóit és olvasónőit. Epikus alkotásaiban és az Ildikó-drámában is többször ábrázol szerelmes 
férfiakat: rendszerint vad, követelőző, erotikus gerjedelemtől átfűtött óriások jelennek meg. Proto
típusnak, noha késői alkotás és a fiatalabb évekre nézve nem teljesen dokumentumértékű, a 
Találkozások örvényi Andorját tekintem. Árulkodó a vele kapcsolatban fölbukkanó - Vajdánál nem 
egyedülálló - szimbolika, amelynek a szerelmi szenvedélyt kell illusztrálnia. Rendszerint valami nemes 
vad képzete bukkan föl: Ernő szenvedélye olyan, mint az „éh oroszlán", „szívében megannyi szörny az 
indulat, izzó láva ég erében és szenvedélye fenevad, hogyha vért szagol". Alfréd már kicsit prózaibban: 
„dühöm vadkanja makkal álmodott". A jellegzetes szimbolika nélkül, de ugyanilyen elementárisán tör 
elő Eteléből a megkívánás: bírni akarja az óriás, a történelmi gigász jogán Ildikót. A költői 
fordulatokba, a méretekbe talán már belejátszik a frusztráció is, amely megnagyítja a kielégületlen 
szenvedély arányait; a példákat még lehetne szaporítani, voltaképpen egyről vallanak: Vajda erotikus 
sóvárságának arányáról, s e sóvárgás könnyű, szinte pillanathoz kötött fölgerjedéséről. A női partnertől 
függ, hogy ez mennyire lehet útegyengetője a reális szerelmi kapcsolatnak. 

Az a testi gerjedelem, amelyet föntebb jeleztem, Vajdában éppen nem jelenik meg a maga 
materiális nyerseségében: különös finomításon megy keresztül. Átjárja, megszépíti Vajda szerelmi 
élményének másik nagy, elemi erejű hatóeleme: a női szépség varázsa, amely valósággal árad Vajda 
egész költészetéből. Ép érzékű férfiban a női szépség nyilvánvalóan tetszést vált ki - itt azonban 
mélyebb, elemibb élményről, tüneményről van szó; a varázs mintegy önállósodik, magába szívja az 
egész szerelmi élményt. Lenyűgöző bűvölet, igézet ez, a lélektan nyelvén: fascinans, csaknem 
boszorkány ságféle, ami messze túlnő az egyéni akaraton és belátáson; alapja mélyen a tudat alatt van, 
de uralkodik az egész személyiségen. Vajda sajátjának, egyéniségéhez tartozónak kell ezt a különös 
vonást, hatóelemet tartanunk - különben nem lenne lírában is, epikában is makacsul visszatérő 
motívuma, önáhrázolások vagy öntükrözések ezek, a szépséggel való találkozásnak démoni lenyűgöző, 
sorsszerű hatásáról. Egyik kisebb epikus töredéke éppen ezt a címet viseli :A kiállhatatlan szépről... 

Annak kelle őt nevezni, 
Mert valóban olyan szép volt, 
Hogy nem állhatá ki senki. 
Aki egyszer rátekintett, 
Ragyogó szemébe nézett, 
Azt szemével úgy megverte, 
Megigézte, megbűvölte, 
Hogy az ilyen szerencsétlen 
Azután csak neki váltott 
Rengetegnek, rónaságnak, 
S addig epedt, sírdogálva, 
Mig szivét mind elsóhajtá . . . 
Oh ha én azt elmondhatnám, 
Mi csodás az a bű és báj, 
Melynek fénye éppen olyan 
Égetőn ragyog, mint a nap . . . 

E néhány sor pregnáns kifejezése a motívumnak, amelynek előbb már, A jáborfa regéjében, önálló 
költeményt szentelt: a költői fantázia itt is a képzeteknek még gazdagabb pompáját fejti ki, hogy a 
mesei csodaszép lány megfoghatatlan hatalmát éreztesse. (A motívum apróbb felvillanásait 1. Krk. I. 
530.) A légies-meseies illusztráló elemek, a természeti és vallásos hasonlatok sorában aztán egy áruló 
hang szólal meg: 

Mert benézni szép szemébe 
Olyan édes, olyan jó volt, 
Oly szédítő gyönyörűség: 
Mint a menyegzői éjen 
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Szűz ajakra lehullt első 
Csókban elhaló sóhajtás, 
Melynek mély volkán tüzében 
Mint a láva, olvad a szív . . . 

A szépségélmény magához kapcsolta az erotikus gerjedelmet, s aktualizálta azt a bizonyos, hol 
követelőbb, hol diszkrétebb jellegű gyönyörsovargast, amely Vajda emberi egyéniségének egyik 
jellegzetes vivőereje. A motívum később sem némult el: az Alfréd regénye Izidorajanak szépsége is 
„lefesthetetlen, kimondhatatlan", „elviselhetlenül, türhetlenül, Mártírrá kinozólag szép volt", s 
illusztrálására ugyanolyan impozáns képkincset mozgósít a költő, mint a két előbb említett nőalak, 
Árviola és Dalima kedvéért tette. „Zsarnok szépsége biztosabban ölt, Mint egykoron az égből földre 
küldött öldöklő angyal, és halált hozott rád Szerelme, megvetése egyaránt... A kéjhalált kerestem én 
i s . . . " A sort meg lehetne még toldani a Találkozások Leonájával; de legyünk takarékosak az 
idézetekkel, elég legyen puszta utalás A sétahangversenyen c. ének 10—12., 40—41. versszakaira, 
amelyekben a költői fantázia megint igyekszik kitenni magáért a képi érzékeltetésben; s íme itt is 
kibukkan az áruló jel: Ernő „habzsolja, szíjjá, issza újra A fényt, a bájt, mely ingerel..." 

Furcsa, szinte személytelen, olykor vitálisán eksztatikus szerelem ez, inkább elbűvöltség és 
gerjedelem, kölcsönösen áthatva egymást; költői varázst az képes neki adni, hogy erősen esztétikai 
színezete van: átjárja az egészet a költői átlelkesítés. Teljessé azonban csak akkor válna, h.a. személyes 
érzelmi erők vennék szárnyaikra - ha emocionális jellegük olyan volna, amely viszonozható. Igaza van 
Komlós Aladárnak, még ha kissé egyszerűsít is: „Vajda tudott úgy imádni egy nőt, mint egy istent 
[voltaképpen a szépséget imádta benne] - s ez elég a szerelmi költészethez, tudott egy nőt féktelenül 
megkívánni - ami elég egy viszonyhoz; de nem talált olyan nőt, akit megbecsüléssel és gyengédséggel 
tudott volna szeretni." (262) Még egy megjegyzésére kell figyelnünk Komlósnak: „Azon férfiak közé 
tartozott, akik a nőben csak a szépség megtestesülését látják." Persze már Schöpflin észrevette: „Erős 
érzékiség élt benne, amely verseiből is néha forró gőzzel csap ki, de nem szerette a nőket szeretettel, 
nem becsülte őket semmire" - és nem tudott velük bánni. Elfogadjuk-e tanúnak Bartos Rózát? 
Szerinte: amüyen ihlettel énekli meg Vajda a nőket verseiben, „épp oly feneketlen, mélyen sértő volt a 
gondolkodása és a beszéde a valóságban a nőnemről". Ennek a különös szerelemnek egy, de aztán 
igazán nagy gyöngéje van: nehezen viszonozható, bajosan tud partnert találni, mert élményi áradása 
nem lehet kölcsönös - legfeljebb az alacsonyabb szinten. Ahogy a karakterológiai fölmérés mutatja, 
éppen az emberközi érzelmi kapcsolatok terén fejletlen Vajda egyénisége; a személyt személyhez 
kapcsoló érzületi szerelemre épp úgy képtelen, mint a pajtásságon túlemelkedő barátságra. 

Gina 

Az idézett vallomások jórészt a férfikor delén álló vagy azon túljutott Vajdától valók; jogosan 
merül föl a kérdés: mi érvényes belőlük arra a fiatalemberre, aki költőként éppen csak hogy indul, 
egyébként pedig kataszteri hivatalnokként járja az országot. Az érettebb kor talán még növeli a vágyat, 
a frusztráció fokozhatja energiáját, de az alapnak meg kell lennie a fiatal, éppen ezért még vérmesebb 
férfiban is. Azt csak a későbbi évek mutatták meg, milyen szerelmi partner lett Vajdából; a jelek 
szerint könnyen lesz szerelmes - a maga módján; kedvez a fellobbanásnak az egyéniségét betöltő 
hatalmas életigény és gyönyörsóvárgás, ez könnyen felajzható; van, ami a lélekből kiáradjon, kedvező 
szituációban. Ha a vándorlás alatti már csak a körülmények folytán is rövidéletű, egy-egy sekélyes 
dalra ihlető szerelmeket nem tekintjük többnek futó kalandoknál és fellobbanásoknál - az igazi nagy 
élmény Ginával kezdődik. Amit a nőről magáról, hogy úgy mondjuk, adatszerűen tudni lehet, azt 
összeállította a Kr£ I. kötete; a sajtó alá rendező, Barla Gyula azt is megkísérelte, hogy a föltehetően 
Ginához kapcsolódó versek időbeli egymásutánjából a szerelmi kapcsolat reális történetét rekonstruálja 
- föltételezve a versciklus dokumentum- és információértékét. Barla konstrukcióját a kapcsolat 
fázisairól el kell fogadnunk, pusztán amaz okból, hogy egymásnak ellentmondó emlékezéseken kívül 
valóságos adat egyáltalán nincs a kezünkben. Jellemző, hogy Gináról az egykorú, szintén Pesten lakó 
barátok, a versek kritikusai sem tudnak semmit; van olyan, aki még a létezésében is kételkedik. Szini 
Károly: „Még csak az a kérdés: létezik-e valóban e szerelem,-melynek a költő itt hangokat adott? 
Van-e igaz alapja e rendkívüli érzelemének" - létezik-e ilyen lény, vagy csak a költő fantáziája alkotta 
meg? Olyasféle sejtelem is felbukkan, hogy a szétszórt versek és ciklusok két nőhöz szólnak. 
Eseményei tehát nem nagyon lehettek ennek a szerelemnek; Pest még kicsi, észrevették volna, pláne ha 
a későbbi célzások szerint Gina „komlókerti énekesnő" vagy a Nemzeti Színház táncosnője lett volna. 
Eseménynek kevés az is, amit Róza elmesél: „Sokat látta (Vajda Ginát) és beszélt vele, mert feljárt 
hozzá a Várba, ahol a szüleinél lakott" (ti. Gina); szól valamit a megismerkedésről, elmondja a 



kés-jelenetet és azt, hogy egyszer a mama szándékosan a fiatalokra zárta az ajtót. A külsó' 
mozzanatokat talán azért borítja homály, mert nem voltak vagy jelentéktelenek voltak. Nyilvánvaló, 
hogy Gina tudomásulvette ugyan eleinte a költő közeledését, de viszonérzelem nem támadt benne; 
nemcsakhogy elutasította, de a jórészt verses udvarlás későbbi fázisait már tudomásul sem vette; a 
kapcsolat tisztára egyoldalú maradt. 

Nos, a későbbi Ginát sok mindenért lehet korholni és vádolni, csak egyért nem: azért, hogy nem 
szeretett bele Vajdába. Az ilyen, a világirodalomban föllépő nagyszámú kegyetlen múzsák iránt az 
irodalomtörténet rendszerint rosszallást szokott éreztetni, pedig hát a szerelem és viszontszerelem 
föltámadása kiszámíthatatlan és a lelki élet természeténél fogva irányíthatatlan. Az adott esetben, a 
múlt halvány körvonalaiból egy különös tényállást kell rekonstruálni. Vajda és Gina kapcsolata, ha 
ugyan annak lehet nevezni, nem indult kedvező horoszkóp alatt, ha az életmódot és az anyagi 
helyzetet nem számítjuk is. Vajda talán tudatában volt annak, hogy a falusi, esetleg csárdai epizódok 
után most egy tisztább, emeltebb légkörbe érkezett, de egyéniségének alapvonásait csak nem tudta 
levetkezni. Milyen benyomást kelthetett Gúlában? A kortársak (ő maga is) kiemelik Vajda vadságát, 
lényének szenvedélyességét, „őskori vadon érzékiségét". Explozív, hamar fellobbanó lehetett fiatal 
korában is, udvarlásában már ekkor lehetett valami makacsul közeledő és kissé tapintatlanul követelő 
jelleg; azt pedig megint vallják a kortársak, hogy emberi magatartásában darabos volt. Arra a Ginára, 
aki ismerkedésükkör még csak- 16 éves volt, tehát alig nőtt ki a bakfiskorból, ez nemcsak életkora 
révén hatott elidegenítőleg, hanem - ez pedig éppen Vajda indirekt adataiból drül ki — azért is, mert 
Gina természete alapvetően hidegebb és tartózkodóbb volt; ha a feje valóban üres volt is, ha szépsége 
révén a nagyravágáys korán fölébredt is benne: ízlése mégis - legyen szabad ezt a szót használnom, 
kényesebb, választékosabb, - ő valahogy diszkrétebb modort, kultiváltabb közeledést várt volna. A 
népies-naiv udvarlás aligha tetszhetett neki, a követelőző-gyötrődő szerelmes meg elijeszthette. Ha volt 
Vajdában mint emberben megbecsülendő érték, az nem Gina ízlése szerint való volt. Mindkettejükön 
múlt, hogy mélyebb, személyibb, egymás jelleme és értékei iránt fogékony, kölcsönös érzelmi 
kapcsolat nem alakulhatott ki. Gina nem volt valami copfos, rózsásarcú budai naiva; a nagyravágyó, 
hideg, tartózkodó szépség alakját pedig Vajda éppen az udvarlás idején két prózai elbeszélésében is 
megörökítette; gondolok itt az Egy bolond, aki szeret (1857) Adriénájára és a Barát és vetélytárs 
(1858) Reginájára. Szinte lehetetlen, hogy e két elbeszélés élet- és környezetanyagába ne szivárgott 
volna bele egy és más a Gináék házatájából - de hogy mi és mennyi, azt a túlburjánzó romantikus 
motívumokból ma már lehetetlen kihámozni. Hiteles életrajzi dokumentumokként sem szabad őket 
elfogadnunk - annyit igen, hogy Vajda azt írja ki magából, ami fáj neki, de nemcsakhogy élesít és 
karikíroz, hanem saját vágyálmait és rettegéseit is beleéli ezekbe a történetekbe, amelyeknek férfi- és 
nőalakjai így idolumként a valóság fölé növekednek. Gina érzelmi élete egyébként nem lehetett túl 
élénk vagy pláne túl mély, a felajzottság alighanem idegen volt tőle. Különösebb szellemi képességei, 
képzettsége, az életben eligazodó ügyességei sem lehettek, különben nem végezte volna a bécsi 
házmesterségnél. 
- Irodalmárok és olvasók közt is vitatott kérdés: szerette-e hát Vajda Ginát — ha igen, miért és 

hogyan. (L. Komlós 72.) Ha a versektől egyelőre eltekintünk, mindkét érdekelt féltől maradt fönn 
idevágó nyilatkozat, igaz, hogy Bartos Róza közvetítésével, nem is lehetne megmondani, hány évtized 
távlatából. Rózának mondta az udvarlás első heteiben: „Nem is szerettem és nem is voltam belé 
szerelmes . . . az újságok és barátaim annak idején többfélét írtak és beszéltek, de minden téves. Nagy 
abszurdum volt rólam azt föltételezni, hogy én Ginát feleségül akartam venni.. . Nem volt az a 
hatalom, ami a költőt arra bírta volna hozni, hogy sovány, halvány nőt szeressen. Kratochwill 
Zsuzsanna pedig az egész életében olyan volt, mint az agár, és halovány, mint a hold." A nyilatkozat 
értékét pedig devalválja az, hogy az új, az imádott szépségnek szól - le kell tagadni a múltbeli nagy 
rajongást. Még később Róza magát Ginát is kivallatja: „De Véghelyi kisasszony nem akart Frau Vajda 
lenni - nem, mert én szegény szülők lánya voltam, és a Vajda úr is szegény fiatalember volt, de Vajda 
úr nem is akart engem komolyan feleségül venni, csak a testem kellett neki volna, mert csinos fiatal 
lány voltam. Ezt a férjem is mondta nekem." Elhihető, hogy amíg valóban találkoztak, Vajdában 
fel-fellobbant az erotikus gerjedelem, de a ciklusok ismeretében, különösen a kései emlékező versek 
olvastán nehéz elhinni, hogy csak ennyi lett volna az egész. Másfelől az is igaz, hogy a költői 
feldolgozás, „kidalolás" alapján nehéz eldönteni: mi ebben a szerelemben a valódi, és mi a költői 
hozzáadás. Az egész kapcsolatban és Vajda viselkedésében, több mint száz év távlatából nézve van 
valami értelmetlen és érthetetlen. Ha az eddigi időrendbe szedés helyes, az első Gina-vers 1853-ból 
való, a ciklusbeü utolsó 1860-ból. Mi tartotta a költőben azt a viszonzatlan szerelmet vagy észre is alig 
vett udvarlást hét esztendeig életben, holott a kölcsönös érzelmek, a szívhangok meg se szólaltak, a 
kapcsolatnak az első időszak után nem voltak eseményei sem - a kudarc teljes volt. 

Mi minden lehetett hát az a rejtelmes lelki dinamizmus, amelyből ez a konzerváló erő Kiáradt? Még 
nyomatékosabbá válik a kérdés, ha meggondoljuk, hogy ennek a korai szerelmi élménynek, ha nem is 
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szakadatlan, de időnként megelevenedő utóélete van: 1872: A kárhozat helyén; 1876: Húsz év múlva; 
1884: Utolsó dal Ginához; 1892: Mákszemek HL, Harminc év után. (Az epikumba burkolt föltehető 
emlékezések is jóval későbbiek: Alfréd regénye 1875, Találkozások 1873-1877.) S a közben eltelt 
évek szerelem dolgában már nem voltak eseménytelenek; lírájából kisebb, olykor csak futó kalandszerű 
viszonyok nyomozhatok ki, 1880-ban pedig megjelenik a színen Rozamunda, a viszonzott nagy 
szerelem és a házasság - néhány nagyon szép, ha nem is mindig hibátlan vers ihletője. Hogyan 
diadalmaskodott Gina mindezeken túl? Nyilvánvalóan több lelki tényező hatott itt közre. 

Legelsőként, fontos és döntő voltát nyomatékosan kiemelve, Gina szépségének megbabonázó, 
bénító, megbűvölő hatását emelem ki. Beszéltem már róla, hogy Vajdában alkati fogékonyság él 
eziránt; a normalitáson túlmenő felajzottságra hajlamos, amelyen nincs észnek, akaratnak és időnek 
hatalma, s amely (ebben igaza van Schöpflinnek) nem is a szépséggel felruházott nő személyiségéből 
vagy lelki varázsából árad - pusztán, mint valami hipnózis, a szépségből magából. Nem is kell, hogy a 
nő szándékosan akarjon elbűvölni -lehet elutasító, sőt hideg, de ez talán még növeli a bűverőt. 

Gina - ellentétben Vajda későbbi lekicsinylésével - szép volt, lenyűgözően, Vajda szavaival élve 
„kiállhatatlanul" szép. Az esztétikai hatáson túl valami bűvölet áradt belőle - függetlenül attól, hogy a 
szép orcát milyen egyéniség viselte. Zempléni Árpád, 1897-ben, nyilvánvalóan Vajda emlékei nyomán 
így írja le: „Magas, barna, karcsú lány volt: olyan homloka, mint Dianának, fekete szemei, édes, izgató, 
gömbölyű keze és karjai." Figyeljünk az ambivalenciára, amely ebből a közvetett emlékezésből is 
kiviláglik: a dianai-artemiszi hűvösség mellett vagy mögött lappang az érzéki kihívás is. Ágai Adolf 
szerint, aki fiatalkora óta nyomába szegődött Vajdának, nyilvánvalóan már a szakítás után „egyszer 
Bécsben hármasban vacsoráztunk, s csak azt tudom, hogy nem bírtam enni annak a nőnek a 
szépségétől. De aludni sem." Komlós szerint is úgy hat Vajdára Gina szépsége, mint a villámcsapás, ő 
maga aztán, majdnem egykorú prózai elbeszéléseiben meg is örökít ilyen bénító találkozást: Hadonai 
oly szépnek'találja Adriénát, hogy „a szó szoros értelmében a bámulat elállította gondolkodását"; 
Regina hatását Tiborra három bekezdés érzékelteti, mint pl.: „Semmi hatalom, semmi tünemény előtt, 
még az ég haragja alatt sem érezte az ember annyira próbakőre téve lelke ruganyosságát, mint Regina 
fönséges színe előtt." Amikor Tibor a lengén öltözött Reginát megpillantja, „mintha mennykő csapott 
volna, egyszerre csak elállt a szó, ajkai, szempillái nyitva maradtak, keble emelkedett, szemei szikrázni, 
feje szédülni, arca lángolni kezdett." A két nőalak-ábrázolásban van valami közös: mindkettőt az 
előkelőség, szinte a méltóság légköre veszi körül; mindkettőben megvan a vonzónak és a félelmesnek, 
elidegenítőnek kontraszt-harmóniája; a bűvölet az érzékek megzavarásáig, az eszmélés elragadtatásáig 
fokozódik. Endrődi, aki Ginát nem ismerte, a versekből következtet vissza: „A nő hatalma nem a 
szerelem erejében vagy fönségében rejlik, mint inkább ama kegyetlen, hideg tökéletességben, mely épp 
a visszatartás által kelti fel a bámulok ingerét és álmodozó szívek szenvedélyeit." Endrődi még két 
ihletőt sejtett a versek mögött: „mindkét alakot csodálttá, igézővé és imádatossá bűvöli a szépség". 
(1872-ből.) 

Ennek a furcsa érzelemvegyüléknek van egy különössége, a későbbi megnyilvánulásokhoz viszo
nyítva: még csak itt-ott színezi az erotikus gerjedelem; ha benne lappang is, csak itt-ott csap ki belőle, 
korántsem foghatóan a későbbi szerelemábrázolásokhoz. 

Szeretlek, mint egy szép szobrot, 
Mit a lázas szenvedély 
Átölel, de szerelméről 
Vele sohasem beszél. 

Olykor beteges fantáziája vetít elő lázálmokat a nő kéjes éjszakájáról, a „bitorolt kéj"-ről, gyönyörök
ben való haldoklásáról; az érzéki megkívánást lehűti a szépség hideg bűvölete. „De a bámulást tisztán 
szelleminek, csupán mint műtökéletes alak iránti lelkesedésnek vélte magában, s e percben azt hitte, 
hogy érzéki szenvedélyt sohasem költhetne benne föl e titok leplébe burkolt szobor!" Novellahőséről 
mondja ezt, de mintha a maga szenvedélyes imádatára is érteni lehetne. Ginával kapcsolatban az 
erotikus képzetkör masszívan A kárhozat helyén-ben tör elő (1872); alapja egy kései, fantázia szülte 
szituáció. Gondolkodni lehetne azon, hogy az átfűtött erotikájú epikus ábrázolásoknak (A jáborfa 
regéje, Alfréd regénye, Találkozások) mennyi közük van a valóságos Ginához és az egykori 
Gina-szerelemhez; valódi nŐ-élmény kap-e hangot Izidorában és Leonában? 

Maga a bűvölet azonban hosszú életű Vajdában, s mikor már, az idő múltával, új szerelmek jöttével 
közvetlenül kialszik is, emléke még mindig feltámaszt valamit az egykori varázsból. Évekig meg
babonázva lenni - talán elhihető ez a csoda, de hogy Vajda ilyen sokáig nem tud tőle szabadulni, hogy 
valósággal ragaszkodik hozzá, annak van egy költőnk lelki alkatában rejlő különös oka is. Nem is akar 
szabadulni a bűvölettől, mert nem tudja, nem akarja a kudarcot önmagának bevallani, nem tud a 
sikertelenségbe, amely pedig legalábbis egy-két év lefolytával nyilvánvaló, beletörődni. Valaki dédelget-
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het magában évekig, esetleg egy életen át, egy viszonzatlan szerelmet, némán vagy bevallottan. Vajda 
azonban eleinte a viszonzásért harcol, később már csak azért, hogy a kapcsolat látszatát fönntartsa. A 
ciklus időrendben utolsó darabjai már a távollevő nőhöz szólnak, teljesen fiktív szituációkból. Vajda 
jellemének kulcsa, mint Vajda János költői arcképe c. tanulmányomban kifejtettem, önértéktudatának 
túltengésében van, nagyon is tudatában van saját értékének, mégpedig nem önmagában nyugvó 
biztonsággal, hanem követelőén, igényesen. Büszke is önmagára, és várja ennek elismertetését. Az az 
érzés élteti, hogy az élet tartozik neki, a költőnek a nagy szerelemmel, a nagy élménnyel, ez az a 
rendkívüli nő, akit meg kell kapnia a sorstól, mert az egyetlen, aki az egyetlenhez illik. Férfiúi és költői 
önérzetének egyaránt nagy sérelme az, hogy Gina szinte nem is akar róla mint hódolóról tudomást 
szerezni. Az önérzet sérelme és a lélek gyöngesége hagyja aztán nagyra nőni ennek az egyéniségnek 
egyre jobban megnyilvánuló defektusát: nem tud leszámolni a fájó élményekkel, a negatív élmények, a 
bántások és a kudarcok belerögződnek, „fixálja" őket, olykor önkínzó, önromboló módon még 
dédelgeti is. Mint ahogy a versei, majd egész emberi magatartása mutatja: képzelete a fájó pontok körül 
kering, egy-egy fantazmagóriától nem tud szabadulni. Nos, ez az az ember, aki nemcsak a bűvölet 
emlékét, de a viszonzatlan szerelem sebét is oly soká hordozza magában; egyideig nem tudja elhinni, 
hogy az ügy az ő részére le van zárva, aztán meg betegesen ragaszkodik is a fájó élményhez. Képzelete 
a nő elbukása vagy az el nem nyert éden vágyálmai körül kering, ez viszi el, ha esetleg csak képzeletben 
is, a „kárhozat" helyére, Gina szeretőjének bécsi hálószobájába, s azért akar Izidorával egy új 
édenkertben kikötni, miután az egész emberiséget kiirtotta körülötte. A közvetlen Ginához írt verseket 
betöltik a visszautasítás panaszai, a ciklus egy kísértet-verssel zárul (G. E. XXXII.), amely abban lel 
elégtételt, hogy ezt a vigasztalan szerelmet még a síron túl is meghosszabítja. 

Végül pedig, ha nem is magát a szerelmet, de a belőle származó verseket éveken át élteti a költői 
témához való ragaszkodás. Már eddig is voltak kutatók, akik észrevették, hogy a Ginához fűződő 
kapcsolat igen jó részt költői téma Vajdánál, azért jött neki annyira kapóra. (Bóka: „A Gina-téma") 
Igyekszik is mint költői lehetőséget kiaknázni. Bartos Róza bájos ügyetlenséggel tolmácsolja Gina 
kései nyilatkozatát (mai helyesírásra átírva): „Nem csak a férjem mondta nekem, de a kisasszony is 
mondta, hogy a férfi nem volt szerelmes belé semmit, csak jött mikor ráért, hogy írta a költeményeket, 
hát mást nem tudott, muszáj volt neki írni, jöttek a fejéből, azért volt költő." A számban is jelentős 
költői termést két ciklus fogja össze: Szerelem átka, Gina emléke. A kritikai kiadásból megtudjuk, 
hogy a ciklusok végleges rendje csak 1872-ben alakult ki, de már kitetszik az előző kötetekből, hogy a 
költő ciklusokban gondolkodik; Barla Gyula szerint „a ciklikus beosztás hosszabb fejlődés, több 
változtatás eredménye", de ennek során érezhető „a kristályosodási tendencia, a Gina-ciklus kohéziós 
ereje". (Krk. I. 321.) Ez a kohéziós erő a témában van, amelyet a költőnek lírai regénnyé, vagy ahogy 
egyik kortárs-bíráló mondta, lírai drámává kell kikerekítenie. Különös konfliktus alakul így ki: a 
valóságos élményi anyag kevés, az alkotói szándék erősebb, ezidőben még könnyen föl is gerjed; 
amiben engedni kell, az a művészi fegyelem, a művészi igényesség. A ciklus darabjainak jelentős 
részében Vajda saját szintje alatt marad, nem tud művészileg hitelest adni. Nem hinném persze, hogy 
már az induláskor csak a költői lehetőségeket látta volna Vajda; fiatalkori tervtelenségében még talán 
nem gondolt összefüggő lírai regényre, hiszen maga a kapcsolat is nyitott volt még. „Menetközben" 
válhatott világossá előtte, hogy a vonzalomból nagy szerelmi líra születhetik meg - s a szándékot 
táplálta az is, hogy tudnia kellett a nagy magyar és világirodalmi példaképekről: a Laura-szonettekről, a 
Lilla-dalokról, Himfyről, főként pedig Petőfi szerelmes versfüzéreiről; talán már költés közben, de a 
kötetkiadásokban ez mindenképpen befolyásolhatta. 

A hosszú, kissé talán mesterségesen fenntartott kapcsolatnak kevés, mint láttuk, a hiteles érzelmi 
tartalma: Vajda megbűvöltsége, hódolata, hiábavaló udvarlása; mindezt végigkíséri, hol igaz, hol hamis 
hangnemben a gyanakvás, a féltékenység, félelem az ideál elvesztésétől, aggódás a nő sorsa felől, a 
viszonzatlanság fájdalma, csupa vallomás, kertelés, ostrom, majd lemondás és búcsú többször is. 
Petrarca, Himfy, Csokonai nagy lírát alkot ilyen anyagból is. Hát Vajda? Függ ez elsősorban az élmény 
igaziságától - azért kell, ha lehet, különválasztani Vajda magatartásában igazat és pózoltat; de 
különösen ahol a lehetőségek szűkösek, nagy szerep jut a lírai invenciónak, amely a lehetőségekből, 
még a kevésbé súlyosakból is, művészi hatást tud kihozni. Horváth János beszél Petőfi-könyvében a 
lírai invencióról, „mely az élményt költőileg értékessé kiegészíti". Az invenció dúsítja, modulálja, 
kiegészíti, még esetleg pótolja is az élményeket; képes az egyhangúságból és egyoldalúságból is kellő 
lírai változatosságot elővarázsolni. A kérdés az, még tiszta élményi líra esetében is, hogyan érleli a 
költő a lírai anyagot, hogyan szűri át az egyéniség intellektuális és morális erőin; milyen a 
szituáció-teremtés, a képalkotó fantázia, a formai lelemény. 

Hogy Vajdának ezt a költői leleményt túlságosan is igénybe kellett vennie - de hogy ez a lelemény 
már eleve nem volt valami friss és produktív, az dokumentálható Komlós Aladárnak a ciklusokról 
adott általános jellemzésével (71. lap). „Van szerelmes verseiben valami túlzott és egyszínű, mind a nő 
szépségének, mind e szépség bálványozásának, mind pedig utóbb a miatta való szenvedésnek 
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végletességében, az egész rajz romantikus beállításában és megvilágításában. A szépség, a hidegség, a 
szerelem és a fájdalom mind folytonosan rendkívüli itt. . . . Vajda költőileg mindenesetre alaposan 
kizsákmányolja a szenvedését. Néha valami tetszelgés is zavar: úgy érezzük, a költő beállítja magát a 
vers számára, beállítja a szenvedését és belső viaskodását, s ezért nem győz meg egészen . . . Hangja 
állandóan a legnagyobb erőre fokozott, képeiben harsány, nagy foltokkal dolgozik. Ugy érezzük, jót 
tenne egy kis változatosság, néha a hang tompítottsága, esetleg szelídebb árnyalatok, egy kis 
csöndesebb bánat; a folytonos roppant hangerő monoton, sőt már-már fülsiketítő. Rontja a hatást a 
pongyola verstechnika is, amely különösen a tessék-lássék rímek tökéletlenségével vétkezik." Olyan ez, 
mintha a költő szerepet játszana valamely Sturm und Drang-drámában; az igaz élményi magra minél 
többet akar építeni, a mesterkéltség, a szándékosság, a rögtönzés árán is. 

Ahogy Vajda egyéniségéből és a ciklusokból kiviláglik, az egész szerelmi élménynek van valami 
enyhén vagy erősebben túlfeszített jellege, amely természetesen kihat a versek világára és a költői 
kifejezésre is. Az egész szerelmi kapcsolat mintegy ki van emelve a hétköznapi valóság szintjéből; a 
realitásokból, a környezetből nem látunk semmit, mintha a nagy találkozás téren-időn kívül zajlana le. 
Amire minden szerelmi líra hajlamos, bekövetkezik Vajdánál is: a nőalakot, mint már mondtam, 
felnagyítja, különös, romantikus kvalitásokkal ruházza föl, ami érthető is a megbűvöltség állapotából. 
Van benne valami hideg, pogány istennő-jtelleg; felfoghatatlan, szeszélyes, szuverén úrnő. (Valójában 
talán csak válogatós gyereklány, majd felkapott szépség, énekesnő vagy táncosnő.) L. Sz. Á. I., IV., 
G. E. V., XXV, XXVIII., XXX. - megnőnek persze a szerelem arányai is: életre-halálra szóló nagy 
szenvedély lesz belőle (G. E. XIII.) - s önarcképét is a szerelemhez és a nőalakhoz kell stilizálnia: ő a 
nagy szenvedő, a megnemértett, átoksújtott szerelmes. (Sir. III., Sz. Á. III., G. E. XIX., XXIII.) A 
költői kifejezés érdekében ki kell aknáznia a konfliktusos helyzetet, fiktív szituációkat kell teremtenie, 
hangnemeket, perspektívákat váltogatnia: múlandó és örök szépség ellentéte (G. E. XXX.), álom (G. E. 
XXII.), búcsú (uo.), átok-áldás (G. E. VIII.—IX.), a nő szépségének tükrözése környezetében (G. E. 
VII.), a szituáció körüli mesterkedés (G. E. XXI.). Mindezekkel kapcsolatban legyen szabad hivat
koznom a Gina-ciklusokról írt előző tanulmányomra (Gina költője, a Költők és írók c. kötetben) és 
Józsa-Nagy Mária dolgozatára: Vajda János Szerelem átka című dalciklusának stílusa a szóhasználat 
tükrében. (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1970. 27-38. lap). 

Érdekes, hogy több mint száz év távlatából milyen perspektíva-eltolódás következett be az 1853 és 
1860 közötti Vajda-versek megítélésében. A kortárs-bírálók közül kevesen utaltak a fogyatkozásokra 
(Greguss, Zilahy); a középszerű, de hivatásos bírálók meg éppen azt találták jellemzőnek és szépnek, 
amit ma túlcsigázottnak, rikítónak érzünk. (Közelebbről nézve talán megérteti az, hogy az epigonok, a 
tájköltők és Tóth Kálmán dalszintű szerelmi ömledezése volt az ellenpélda.) A kései Vajdát Róza 
többször is „kráter"-ként említi; indulatrohamai ekkor már valóban nagyarányúak lehettek. Mi 
érvényes ebből a harmincéves Vajdára? Az alaptendenciáknak meg kellett lenniük (1. összecsapásait 
kritikusaival), de naggyá, patologikussá a frusztráció növelte őket. Most még inkább egy maga alkotta 
bálvány, idolum elemei gyanánt szerepelnek; a szokványos Vajda-arckép nem az egyéniség spontán, 
hanem reaktív vonásaiból adódik össze, „valóságos ótestamentumi zsidó képzelődés, a gyehenna 
tüzével való kacérkodás. Átok, láng, izzó velő, vér, gyilok, fagy, gyúnykacaj, örülés, ördög stb. a 
képzelődés bravúrjai közepett." (Erdélyi, 1859. Sikerül felsorolnia mindazt, ami Vajda képkincsében 
túlcsigázott.) „Mély meghasonlások örvényei nyilongnak itt szemünk előtt, néhány sorban néha 
megrendítő tragikum nyilatkozik." (Bérezik Árpád 1872) „Heves, csapongó érzelmek; követelő, 
küzdő, pusztító szenvedély; tépelődő, háborgó indulatok, vad fájdalom, végtelen vágy és vágyódá
sok . . ." (Endrődi 1894) A „szenvedély" emlegetése furcsán tér vissza egy olyan költővel kapcsolat
ban, akiben a mai karakterológia értelmében igazi szenvedély alig élt, csak vágyak és indulatok, dühök 
és elkeseredések, nagy, követelőző igények az élet iránt. 

Mármost magára a költészetre térve előre kell bocsátanunk valamit. A Gina-szerelemből 1860-ig alig 
születik olyan vers, amely műalkotásként hibátlan volna. Elég nagy a selejt, a mesterkélt rögtönzések 
száma, s ami mai műérzékünk előtt helyt tud állni, abba is becsúszik egy-egy gyöngébb, elnagyolt sor 
vagy strófa, egy-egy zavaró stílustörés. Másfelől: a költői géniusz még a gyöngébb alkotásokban sem 
tagadja meg önmagát: kiütközik egy-egy képben, egy-egy őszinte hang fölcsendülésében. Amikor azt 
fürkésszük: hogyan lesz a Gina-élményből költészet, nem okvetlen egész versekkel dokumentálunk, 
hanem csak versrészletekkel. 

Mint már kifejtettem, az egész szerelemben a legigazibb, legelemibb: a megigézettség, a szépség 
bűvölete, és természetesen a hódolat a szépség előtt. A felmagasztalás, a vallásos áhítat és imádás 
érzéshullámai és képzetei kapcsolódnak ide. Jó vers születik, ha ez a hevület tisztán csengő, 
koncentrált, kiérlelt, ha a felsőbb regiszterekben eléri a himnikus hangvételt, - vagy megszelídül 
csöndes gyönyörködéssé. A klasszikus példa: Szeretlek, mert oly szép szemed van . . . (G. E. XXV.); 
a szerelmi hódolat a vallásos áhítat és imádás himnikus hangján szólal meg. A bűvölet halkabb 
hangnembe transzponálódik, dalszerűvé, de még mindig áhítatossá formálódik: Ver az Isten engem . . . 
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(G. E. IV.); ebben már a Vajda-féle modernebb daltípus jelentkezik: a naiv szimbolika és a dalra 
jellemző' mindenkihez-szólás mögött áttüzesedő' személyes- panasz és esdeklés él. Ha a jó verseket 
keressük, ügyelnünk kell a G. E. XX.-ra: Csak ostorozz, csak büntess engem... Az „öldöklő 
angyal "-vers ez: az imádott nő még mindig bűvölő, de hamis halványként lepleződik le, s a heves 
önvádban a hódolat érzelme fordul visszára. A megbűvöltség és a szépség imádata egy-egy sorban vagy 
versszakban fölcsillan még: Szeretlek én téged nézni... (Sz. Á. II.); erőltetett fikcióval a Sz. Á. 
IH.-ban (Van-e még egy oltár.. .); megint dalhangon Sz. Á. IX. (Jár utánad, jár a képzelet); dalszerű, de 
még átfűtöttebb a G. E. XIII. (Egyszer megölelni. ..); a viszonzást kérő versekből ez a legsikerültebb, 
s külön jegye az is, hogy az erotikus gerjedelem átfinomítottan jelenik meg benne. A G. E. XV-ből csak 
az első versszak, az intonáció az igazi (Mint az erdő napsugártól...); erősen el van nyújtva, de az 
elején a hódolat tiszta hangjait szólaltatja meg a G. E. XXX.: Sokat gyötörtél, öltél engem. 

A másik vivőélmény: a viszonzatlanság fájdalma. Sajnos, ez ad Vajdának legtöbb alkalmat arra, 
hogy jajongjon, átkozódjon, fiktív szituációkat teremtsen. Valódi költészet, jó vers akkor születik, 
amikor a fájdalom már csöndes búsongássá szelídül, amikor már inkább a hangulatköltészet határán 
jár. Valami ilyesféle készülődik a Sir. Hl.-ban (Föltámadni, mint a felhő); tisztábban szólal meg 
ugyanez a hang a Sir. IV-ben (Hova lett a nap az égről): néhányszor már naiv dalsóhajjá enyhül (Sz. Á. 
VII: Mint egy szép halott... G. E. XIX: Nem viszem bánatom meghalni közétek); öntudatosabban, a 
személyiség ritka önmagéra találásának energiájával: G. E. V. (Tied a dicsőség, hatalom . . .). A csöndes 
tűnődés intonációja igen szépen indítja a G. E. XXIII-at (Én nem tudom, mi lep meg néha), de aztán 
lassan átmegy a mesterségesen felfokozott, mégis konvencionális hangnembe. A csoport klasszikus 
darabja a G. E. XXVII: indulnak már a barna felhők... Az egész versben uralkodik a friss közvetlenség, 
a póztalan megszólalás, a „zöngelem" megkap, a képiességben kissé emeltebb naiv színezet. Még érzik a 
reális szituációba ágyazott érzelemkifejezés hagyománya, párosulva a képfejlesztő technikával, de a 
szituáció-elemek már hangulatilag átjártabbak és nagyvonalúbbak, megtelnek az élet, az elevenség 
jegyeivel, s mielőtt a költő, ezúttal stílusszerű, nem diszharmonikus fordulattal, kontraszt-elven maga 
kitörne, ezt már egy bővebb, egyetemesebb táj-szituációban teheti meg. A külső természeti kép és a 
vele ellentétesen fejlődő szubjektív hangulat feszültsége megmarad a művészi egység határain belül. -
A ciklus záróversével kapcsolatban (G. E. XXXII: Találkozunk majd még mi jókor.. .) legyen szabad 
említett Vajda-tanulmányomra utalnom (Gina költője); úgy vélem, e műben Vajda megalkotta az első 
modern magyar verset; a lángolást és a gyötrődést a kísérteties látomássá tompított búcsú akkordja 
zárja le. 

E csoportban hadd utalok röviden azokra az önkínzó versekre, amelyeknek témája a szenvedő 
Vajda önábrázolása, többnyire túlzott, romantikus pózban: Sir. VIII. (Elhallgass. . .); Sz. Á. XIII. (A 
tükörbe néznek mások); igazabbnak érzik a G. E. XI.: Legyek lealázva a porba: „Téged szeretlek-e, 
vagy érted a kínt? " - G. E. XVII.: „Ne hagyd el kínért sóvárgó szívemet" - szólja el magát 
olykor-olykor. A két ciklus gyöngébb verseinek, hamis hangjainak van egy könnyen feltűnő 
ismertetőjele: a képkincs, a szimbolika túlfeszített, rikító volta, a képzavar, a képek szervetlen 
halmozása. Legyen szabad ezeket a negatív példákat mellőznöm. A kortársak sok mindent komolyan 
vettek ebből, de nem lehet őket teljesen megróni. Fölfigyeltek erre a lírára, mert életanyaga a magyar 
hagyományhoz és az évtized átlag szerelmi lírájához képest új volt; gondoljunk csak a kor 
műnépdal-kultuszára. Persze, a Gina-dalokban készülődik a formai-nyelvi-művészi újszerűség is, de az 
egyéni alkat diszharmóniái miatt nem tud még kibontakozni, illetve kiérlelődni. 

Külön tanulmányt igényelne a Gina-korszak nyelvi és stílusbeli eredményeinek fölmérése; a 
részletek, apró bravúrok és vívmányok alkalmasint kedvezőbb képet mutatnak, mint a versek vagy a 
ciklusok egészükben. Ha csak az 1860-ig írt verseket vesszük figyelembe, a költői hozadék figyelemre 
méltó, de nem imponáló és nem egyenletes. A produktivitás inkább extenzív, mint intenzív jellegű; a 
művészi kifejezéshez szükséges koncentráció ritkán következik be. Néhány szép darab és számos sokat 
ígérő felvillanás mellett - mai szóval élve - sok az üresjárat. Persze mindezek ellenére ez az első nagy 
költői vállalkozása Vajdának; az első alkalom arra, hogy költői erényei szóhozjussanak. 

Nagy kérdés: emberileg mennyire vitte előre ez a szerelem Vajdát. Nemcsakhogy viszonzatlan 
szerelem volt, de problematikus volt maga a szerelmi érzés is; a kielégítetlen gyönyörsóvárgás 
elválhatatlanul összefonódott az önértéktudattal és a férfiönérzet nagy kudarcával. Az ambivalencia, az 
„odi et amo" kissé modernizált vagy romantizált változata inkább, talán először, az egyéniség 
tantaluszi vonásait hozza napfényre. Ebből a boldogtalan, disszonáns levegőből, atmoszférából nő ki és 
kristályosodik ki Vajdának néhány lelkéhez nőtt, majdnem azt mondanám, hogy archetipikus képzete. 

Gina az első, kezdeti stádiumban körvonalazódó változata annak a nő-idolumnak, amely a későbbi 
alkotásokban, a verses epikában és néhány lírai darabban formálódik ki egészen. A kutatók egyre Gina 
nyomait keresik az ezidőbeli és a későbbi nőalakokban: Reginában, Adriénában, Izidorában és még 
Leonában is. Annyi köze van hozzájuk, mint a hús-vér-alaknak a bálványképhez. A közben eltelt 
évek-évtizedek arra voltak jók Vajdának, hogy mitizálja-démonizálja és egy kicsit karikírozza is az 
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egykori imádottat: a bécsi gróf szeretőjét. (Hacsak Leona mögött nem teljességgel az „emancipált" 
Szidónia lappang, Tóth Kálmánhoz fűződő' szerelmi viszonyával.) A megbűvölő, hideg, nagyravágyó, 
de érzékileg és főleg szépségével ingerlő nőalaknak az antik mitológiából nem tudok nevet kölcsön
venni, noha van benne valami Dianából, - de talán a szecesszióban nemsokára fölfedezendő 
Saloméból, esetleg Delilából is; még nem vérivó angyal, de „öldöklő angyal", a kerubnak és a 
kurtizánnak kielemezhetetlen vegyüléke. 

Ugyanúgy beissza magát Vajda képzeletébe a saját frusztráció nyomása alatt alkotott férfi-idolum, 
amelynek megjelenítője az előbb már említett „nemes vad" szimbolika. Egy-két felnagyított, néha 
robusztus férfialak jelenik meg, akiket betölt az „őskori vadon érzékiség", az érzéki megkívánás 
gigantomániája. Etele ez az Ildikóban („Ne bírjam őt? Halál - Aztán jöhetnél, karjai között Félholtat 
lelnél csak, kit a gyönyör Eszméletétől megrabolt...") - vagy, a történelemből a jelenbe transz
ponálva, örvényi Andor (Találkozások), akinek szerelmi szenvedélyével kapcsolatban csupa tűzről-
láhgról-gyehennáról hallunk: „Szívében megannyi szörny az indulat, izzó láva ég erében, és szenvedélye 
fenevad, hogyha vért szagolt." A szegény költő Alfréd is ilyen arányokra növekszik, amikor a halál 
kaszáját kezébe kapja, s amikor a kozmikus katasztrófából egyetlen férfi, „új Ádám" gyanánt marad a 
világon. 

A legmakacsabb és a legfájóbb öröksége a Gina-korszaknak, amelytől élete végéig nem tud 
szabadulni: a nem élt élet, az elmulasztott életlehetőségek komplexusa. Példa-versnek a Kísérteteket 
idézném, de ez csak sűrítése a másutt is felbukkanó motívumkörnek: a „testet nem öltött ábránd", „az 
elszalasztott meddő óra" gyötrő emléke ez: mint az antik mítosz árnyai, kísértetként is följárnak 
onnan túlról, hogy a nem élt élet keservét elpanaszolják. Ez az az „el nem nyert Éden". 

Vagy hogy nem halt meg voltakép itt 
Csak az a perc, mely elrepült; 
A bimbó, mely nekem ki nem nyilt, 
A vágy, amely nem teljesült? 

A Gina-ciklusnak időrendben utolsó darabja: a Találkozunk mi még majd jókor, 1860 július elsején 
jelent meg. Mielőtt a téma utóéletéről, a majd későbben, egymástól is nagy időbeli távolságban 
keletkezett Gina-versekről szólnék, éppen a szerelmi líra köréből egy különös közjátékra kell 
fölhívnom a figyelmet. Kimutathatóan 1857-től kezdve, tehát talán még Gina Pesten időztekor verses, 
tehát nyilvános jelei vannak egy, esetleg több újabb szerelmi viszonynak, inkább csak kalandnak Vajda 
életében. Személyileg egyáltalán semmi támpontunk nincsen, de nyilvánvaló, hogy viszonzott szere
lemről van szó, tehát nem a Gina-versek tantaluszi légkörében járunk. Másfelől az is nyilvánvaló, hogy 
nincs szó a személyiségnek és a költői tehetségnek olyan arányú bevetéséről, mint a nagy ciklusokban. 
Hogy lehet, hogy ez a közjáték nem altatja el a Gina-élményt? Ebből élhet még a szépség bűvöletének 
emléke; talán a férfi-önérzetén esett seb is sajog még, de a nagy kapcsolat most már inkább csak költői 
téma - s ha ezek a közjáték-versek nem puszta költői szerep termékei, akkor az, ami bennük 
megszólal, éppen a kicsit földibb, komplikációk nélküli, nem nagyigényű szerelmi élmény. Egyenként 
lássuk őket: 

Don Juan, 1857. nov. 15. Határozottan szerep-versnek érzik; Barla is „helyzetdal"-ként említi. 
Angyal jár a földön, 1858. mára 18. A lányideál a Richsza-Eperke-Róza-alak előképe, ül. 

változata; (erről utóbb szólok majd); a diszkréten áterotizált természet Vajda jellegzetes élménye, az 
istenítés-angyalosítás, a szentségtöréstől való rettegés versben talán az első nyomatékos jele annak a 
különös disszociációnak, amelyből majd szexuális gátlásai fakadnak. Erről bővebben Rózával kap
csolatban lesz szó. 

Napfogyatkozáskor, 1858. márc. 21. Olyan költői játék-szaga van; nem a szerelmi boldogság a 
témája, hanem egy versbeillő, közhelyszerű poén. Lehet, hogy volt ezidőben valami szerelmi viszonya; 
ebből a versből nem mernék biztosra következtetni. 

Találkozó előtt, 1858. júl. 4. Nem valami nagy költői bravúr, de valódi élmény állhat mögötte. 
Konvencionális képekben azt a motívumot szólaltatja meg, amelyet majd Rózával kapcsolatban 
hallunk szebben újra: a boldog szerelem kisugárzik a költő egész természeti környezetére, sőt az egész 
világra. (Amikor közreadta, a „Dal a paradicsomból" címet adta neki, és az 1856-os évszámot írta alá.) 

A Gina-élmény utóhangja 

Miközben Vajda utolsó intelmeit és panaszait írja Ginához, a nő már régen Bécsben van, s ezekről 
az intelmekről még kevésbé vehet tudomást, mint a korábban hozzá írt versekről. Nemcsak a közvetlen 
indíték szűnt meg, hanem a téma is ki volt merítve; a költőnek most már nem marad más hátra, mint 
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leszámolnia a kudarc élményével, elkészíteni a „verskoporsót", a kész termést cilusokra osztani. A 
jelzett futó kalandok is sejtetik a görcs oldódását; 1860 őszétől pedig Vajdában masszívan tör előre a 
politikai-közéleti érdeklődés. 1861 és 72 között (ez A kárhozat helyén-nek keletkezési éve) mindössze 
egy szűk tucatnyi vers keletkezik; van ugyan köztük kettő a szerelem témaköréből: Csapongás I—II. 
(1862. jún. 10.) és a Boldog szerelem (1866. febr. 11.), ezekben azonban - függetlenül attól, hogy 
életrajzi hátterükről mit sem tudunk - a Vajda-féle egzaltáció, gyönyörsóvárgás, követelőző udvarlás 
olyan túlfeszítetten és olykor laposan, közhelyszerűen tör elő, hogy a kortársak egyike humorosnak, a 
másika paródiának vélte. (Krk. II. 228.) Gyanúsan sok bennük a költői reminiszcencia is. Nagyobb, új 
szerelmi kapcsolatról évtizedekig nincs tudomásunk, annál inkább áradnak a politikai cikkek és 
röpiratok; a magán- és közéleti jellegű izgalmak és indulatok hosszú évekre lekötik Vajda lelki 
energiáit. 

1860-nal tehát megszűnik a Gina-élmény közvetlen jelenléte. Lezárt fejezetté válik; a nő eltűnt, 
alakja távolodik, a kudarcból lemondás lesz. Az emlék most már modulálható; a közvetlen vallomás 
szándéka helyet adhat másfajta líraiságnak. Költői anyag gyanánt megmarad a bűvölet emléke, a 
beteljesületlenség fájdalma és a férfiönérzet sérelme - inkább csak elégikus utórezgésben. Különös: a 
Gina-élmény most, ebben a stádiumban válik igazán művészivé, kiérleltté. Költői megszólaltatására 
most már csak egy-egy ritkán föllépő külső, vagy kifürkészhetetlen belső indíték ad módot. 

Az oldódási folyamat voltaképpen már a ciklus záróversében elkezdődik (Találkozunk mi még. . .). 
Nem közvetlen élményt akar kidalotni, nem indulatot lereagálni, hanem a búcsúzás, az elválás és a 
mégis örökké egymáshoz tartozás leszűrt hangulatát a lidérces látomás szintjébe átvetíteni. A nagy 
találkozás leszorul a realitás szintjéről, elveszti való-jellegét. Az irrealitás, az emlék dimenzióját jelzi az, 
hogy a jövőben, a messzi távolba előrevetítve a két főalak már „csak" kísértet, sírból visszajáró árny 
gyanánt jelenik meg. A költőnek most, a fiktív szituációban, az éjféli óra atmoszférájának megr 
teremtése a legfőbb gondja, ennek szolgálatába állítja a vers hang-, kép-, szín- és szagszimbolikáját 
(kriptaillat!), a halál utáni találkozást a fülledt, nyomasztó őszi éjszaka díszlete elé állítja be. A 
halál-utániság sejtelemszerűen ül a versen, s ez csendíti föl a személyes bölcseleti mondanivalót is: a 
nem élt élet fájdalma, az elszalasztott üdv kései keresése, a Gina-szerelem legfájóbb öröksége, amelyet 
majd később is hurcol magával, s költői kifejezésével újból megpróbálkozik: Kísértetek, Harminc év 
múlva. A.művészi kéz Vajdánál ritkán fogja feszesebbre a gyeplőt, itt meg még talán ösztönösen, a 
téma jellegéhez idomulva lazábbra is ereszti - éppen ezzel szabad utat enged a kísérteties kép
asszociációk felbukkanásának, s ezzel is az álom- és látomásszerűség hangulatát növeli. Különös tett ez 
a magyar líra fejlődésében is: amikor Arany legkimunkáltabb lírai verseit írja, amikor 1860-ban eléri a 
nagy strukturált, műalkotás-líra csúcspontjait (Széchenyi emlékezete 1860, Rendületlenül, Magányban 
1861), Vajda, ha nem is tudatosan, megírja az első lírai verset, amelynek kulcsa oldottságában van: a 
századvég lazább hangulatlírájának előhangját. 

Különös tranformációban jelenik meg az emlék jónéhány évvel a szakítás után: 1872 A kárhozat 
helyén keletkezési évszáma; ez volt székfoglalója a Kisfaludy Társaságban. Föltehető, hogy valóságos 
indíték áll, noha csak külső mozzanatként, mögötte. Vajda 1864 őszétől kb. 1865 végéig Bécsben él, 
majdnem azt mondtam: egy levegőt szívott Ginával; Bécsbe alkalomszerűen egyébkor is fellátogat
hatott, nem mondhatók tehát abszolút hihetetleneknek azok a kortárs-emlékek, amelyek szerint 
ezekben az években találkozott Ginával, sőt a gróffal is; meglátogathatta csakugyan őket. (Az erre 
vonatkozó egykorú emlékezéseket és találgatásokat 1. a Krk. II. kötetében, 240. sk. lap.) A költő a 
jelenlétei látszatával indít: Ez a terem amelyben történt . . . s utána csupa jelenidejű igealak 
következik: „Mondják, beszélik a falak . . . " - ez azonban ne tévesszen meg bennünket: a költemény 
évekkel a kiváltó élmény után keletkezett, önkínzásával és szenvedélyes hangváltásaival is a művészi 
érlelés és lehiggadás terméke; az alapszituáció Vajda fantáziájának képkincséből alapos dúsításon ment 
keresztül; a pillanatnyiságból évekig tartó telítődés játszódik le. 

A versnek magának van egy érzelmileg rendkívül telített góca. Olyan korokban és olyan 
társadalmakban, amikor a női tisztaság és érintetlenség még érték, ennek az érintetlenségnek az 
elvesztése, az ideálnak a lerontása nemcsak erkölcsi szennyet jelent, hanem, ha szabad így mondanom: 
metafizikai rangvesztést, értékcsökkenést is, valami már-már vallásos jellegű glória letépését, egy 
mágikus tabunak a profanizálását, valami visszanyerhetetlen zománc elvesztését. Az, hogy ez az 
érintetlenség „zsibáru" módjára veszett el, a közösség szempontjából még dehonesztálóbbá árnyalja, 
mert magára a nőre vetíti vissza a gyalázatot. Természetesen ez is bőszíti Vajdát, s mindaz, amit a 
biográfusok ezzel kapcsolatban Gináról, a grófról vagy hercegről és a társadalmi etikáról elmondanak, 
teljes mértékben érvényes. Vajda magatartását valóban értékelni mégiscsak úgy tudjuk, ha eszünkbe 
idézzük, hogy ebben a bővérű, könnyen fölgerjedő kolosszusban különös, nosztalgikus tisztelet és 
vonzódás él a női tisztaság iránt; nála is valóságos áhítatnak a tárgya, még akkor is, ha ő akar az örök 
Éva Ádámja lenni. Most azonban nemcsak „bűnüzlet" történt - a fájdalom és a fölajzottság időszakáig 
úgy érezte, hogy egy különös, mással össze nem hasonlítható, tündéri magasságba emelt nő bukott el, s 
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a csalódáson túl az illúzióvesztés elemi fájdalma, valami személyes és egyetemes veszteség érzése lepi 
meg. „Üres a végetlen mindenség, ki van rabolva a világ." Ha túlfeszítetten is, de úgy érzi: olyan varázs 
tört meg, amely újból már nem ragyog fel soha. Nemcsak korunk embere, már a kortársak is 
érezhették ebben valami beteges túlfeszítettséget: Vajda Tantáziája (nem ez a vers az egyetlen 
bizonyíték) folyton a nagy jelenet körül kering: 

E percet élem szakadatlan; 
Agyamban ez a jelenet 
Kering szünetlen, változatlan, 
Mint befagyott emlékezet.. . 

Ez a néhány sor valóságos pszichopátiai diagnózis: a fájó élmény rögzítődik, a sebet a lélek nem is 
hagyja behegedni - nemcsakhogy nem tudja a vad fantáziát legyűrni, hanem valóságos önkínzással 
engedi át magát neki. 

A fájó góc körül aztán itt e versben nagyarányú játékba kezd a költői fantázia, s beledobja az 
emléket a perspektívák és metamorfózisok játékába. Ezt a folyamatot már a cím megváltoztatása is 
jelzi: előbb így volt: Egy bécsi házban, s ebből lett A kárhozat helyén. Ezzel már kiemelte a témát a 
realitás légköréből; üdv és kárhozat a vallási szféra fogalmai; s nem zökkent ki, sőt egyenesen ebbe dob 
bele az indítás ünnepélyes, patetikus hangvétele. Négy fal között egy vüág zajlik: Gina elbukásából 
kozmikus esemény lesz, a teremtés delelője, majd bibliai méretű bűnbeesés, - s aztán hangot váltva: 
waterlooi csatavesztés. Az érzelem újabb hullámai buknak előre: a költő előbb próféta módon szólal és 
háborog, majd szabadjára engedi személyes, nagy vádjait és kiábrándultságát, majd érthető, de kissé 
meglepő módon groteszk, szarkasztikus rezümével zárja a verset - egy degradáló mitikus-parodisztikus 
képpel. Ami meglep: az öngúny, a nagy illúzió provokatív lerombolása. 

A vers Vajdát képalkotó és nyelvalkotó erejének csúcsán mutatja be - ez talán garancia az élmény 
személyes hiteléről. E tekintetben a vers minden strófájának megvan a maga külön színe. Másfél 
versszakon át a nagy, kozmikus-mitikus perspektíva uralkodik, a „teremtés delelőjén" vagyunk; a 
„fényalak"-ot „vad örvény" meríti el; „az örökkévalóság napja" a zűrben nyugszik majd el: a 
szóösszetételek és szókapcsolások a határtalanságot konkretizálják. A harmadik versszakban az 
aktivizáló-dinamizáló megjelenítés művészete uralkodik: a hasonlatok, a jelzők, az igék páratlan erővel 
idézik föl annak a bizonyos órának sűrű erotikus levegőjét: „Megelevenül tőlük itten s remeg minden 
bútordarab". A negyedik versszak erős kontrasztjai, a személyes lírai kifakadás tolmácsaiként, 
morálisan erősen expresszív színezetűek: gyalázatfolt, ronda pók; zsibáru lett a szűzi csók -
voltaképpen az egész versszakot idéznem kellene. 

A prófétaian vádló személyes kitörés után, mely a veszteség egyetemes voltát panaszolja, az érzelmi 
attitűdben átcsapás következik be (Komlós: mintha két elütő verset illesztett volna össze) - a biblikus 
álca még úgy-ahogy megmarad, de az érzelem földibb, pőrébb, reálisabb; a vetélytárs ellen irányuló 
gúny, harag, kicsinylés, megvetés lesz úrrá a költőn, s élvezhetjük azt, hogy a hasonlatok, a jelzők, a 
megnevezések, még a mitikus allúziók is hogyan kicsinyítik, csúfolják, értékelik le a csábítót és a 
csábítást is: a hangnem és a szimbolika már-már nyersen pejoratív. Igaza van Schöpflinnek: a 
feloldódást nem ismerő nagy diszharmóniák költészete ez; igaz, hogy ennyi érzelemváltozat talán sok 
is egy versbe, de van valami groteszk esztétikum a mitikus fenségből a szarkasztikusan látott valóságba 
való lebukásban. Vajdától egyébként sem idegenek az ilyen érzelmi átcsapások, s a versépításben az 
innen származó törések. 

Ujabb négy év telik el; a versekben, amelyek gyéren csordogálnak, személyes szerelmi élménynek 
nincs nyoma, lírai vers alig- is születik. A tantaluszi vágy és a gyönyörsóvárgás, a Gina-idolummal 
együtt, fellobban ugyan a verses regényekben, elsősorban az Alfréd regényé-hsa (1875 karácsony); s 
talán éppen a nagy lobogás csendes intermezzója gyanánt megszületik a Húsz év múlva (1876. szept. 
3.). Keletkezési körülményeiről, indítékairól, semmit nem tudunk; ahogy a Krk. kommentárja (II. 
249.) kifejti, állhat mögötte valódi találkozás Ginával, de ugyanúgy fikció és helyzet-elképzelés is. A 
kéziraton és az első közlésben még Emlékkönyvbe a címe; csak a további közlésekben jelenik meg az 
eligazító alcím: Gina emlékkönyvébe. Még ha fikció is, megjelöli a műfajt és a költői szándékot, s 
elemzésünkben útbaigazíthat minket is. (Vajdától különben nem fiktív, valóságos emlékkönyv-versek is 
maradtak form: Albumba, N. N. emlékkönyvébe, Emlékkönyvbe.) 

Vitathatatlan remekműről van szó, hibátlan, töretlen alkotásról, amilyent Vajda nem sokat írt. 
Olvasók és irodalmárok figyelmét hamar fölkeltette; hálás tárgya az interpretációnak, van is már több 
kitűnő elemzése. Nem akarom ezeket újakkal megtoldani; inkább azt a kérdést óhajtanám megfejteni: 
hogyan kerülhetett sor egyáltalán a megírásra; milyen lelki helyzetből, milyen formateremtő elvek 
munkája révén pattant elő az oly ritkán megszólaló költő ihletéből. Hogyan alakulhatott ki az 
emlékezésnek az a tiszta, közvetlen hangulata? 
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Először is azért, mert a költő, az emlékezéstől elbűvölve, kibújt, kinőtt a Gina-élmény során 
magáravett emberi pózokból, elhagyta a titánkodást; nem a kiátkozott, szenvedélyes költő már, 
feloldódik a személyiség görcse. Sikerült az erotikus gerjedelmet is kikapcsolnia - alszik az a hév, 
amely egyébként a már említett neme* vad-szimbólumokban adott hírt magáról. Monumentális 
nagyságban jelenik meg itt is, erre való a híres Mont Blanc-hasonlat (hegyek, vulkánok eddig is 
szerepeltek öntükrözéseiben); ez azonban itt hivalkodás, túlfeszítettség nélkül, nagyon diszkréten van 
megfogalmazva (Mint. . .), s még tompul azáltal, hogy a költő az örök tél és az éjszaka leplével borítja 
be. Oldottabb, természetesebb költői én ez, amely éppen ezért igazabban megnyílik, s egy kissé a 
személytelenség felé tolódik el. Még különösebb az az átszűrő munka, amelyet az emlékező képzelet a 
nőalakon véghezvitt. A szerelmi történet során Gina többféle alakváltozatban jelenik meg (noha 
valójában egyéni arc nélkül); láttuk, a költőben megvan a hajlam arra, hogy idolumot, bálványképet 
faragjon belőle: szépségével lenyűgöző, hideg, érzéketlen, nagyravágyó és nagyvonalú, amellett 
érzékien provokatív is. Még nem démon és nem vámpír, de valami már ebből is fölsejlik belőle. E 
versben mindez lehullott Gina alakjáról; ami belőle a híres két.sorban felénk sugárzik, az egy 
megtisztult, anyagtalan, szinte személytelen álomkép: nem a személynek, nem a szerelemnek, hanem a 
bűvöletnek az emléke. S ez az emlék már nem kínos, mert eltűnt belőle minden közvetlen érdek és 
viszonyulás — a szimbolika tökéletesen tiszta, anyagtalan; a szépséget éterizálja és nosztalgiával idézi 
föl. A költő most érkezett el abba a stádiumba, hogy az egykori nagy szerelmet életének egészébe 
beiktassa, ötvenedik évében van, s még a szakítás óta eltelt másfél évtized is milyen harcokat, 
aggódásokat, viharokat hozott életében! Publicista bajai, politikai izgalmai, röpiratai, menekülése 
Bécsbe, az 1867 körüli alkotmányos küzdelmek: ebbe a húsz évbe beállítva színeződik át az egykori, 
konfliktusokat és gyötrelmeket adó szerelem emléke. Amikor még sóvárog és dühöng, még fellobban
hatnak az egykori nyersebb indulatok - de az elmúlt évtizedekbe illesztve megváltozik a nő és a 
szerelem funkciója: idilli, mesés, fénylő tünemény lesz az, belefoglalva a zordabb környezetbe. Ami — 
visszanézve - szépség és ifjúság volt a viszonyban, az mesei-tündéri szférában jelenik meg; távolítás és 
szuggesztivitás egybejátszik; az intim, személyes háttér éppen csak hogy sejtetve van. 

A vers eredeti címe: Emlékkönyvbe. Ez afféle műfaji és méret-megjelölés; a költői szándék látszólag 
eleve nem nagyigényű. Ha költő verset ír valakinek az emlékkönyvébe, többnyire apróműfajban 
rögtönöz. Lehet, hogy ezúttal csak fikcióval van dolgunk, de a költő mégiscsak éreztetni akarja a 
„rögtönzés"-jelleget; olyan értelemben, hogy egy múló, illékony hangulatot, egy ritka pillanatot 
sikerült neki megrögzítenie - vagy inkább talán egy többször visszatérő hangulatnak egy kivételesen 
teljes, tiszta stádiumát. De az emlékkönyv-fikció mást is sejtet: hamar kell az élményt elcsípni, de a 
műfaji keret és a célzat azt is magávalhozza, hogy a kis mérethez illően a megformálás igényének is 
ébernek kell lennie, az amúgy is egynemű anyagot a kifejezésben koncentrálni kell, ki kell kerekíteni. 
Az egyébként ösztönös Vajdában a műalkat épségére való törekvés csak alkalmilag lehet jelen, most a 
műfaj is zárt szerkezeti sémát, koncentrációt diktál. (Vajda más, emlékkönyvbe szánt versében is így 
van.) Ihletettsége most olyan természetű („mit írnék Gina emlékkönyvébe? "), hogy még ezt a művészi 
igényt is föl tudja ébreszteni. Innen a vers lezárt tömörsége - talán egy műfaji fikció révén. 

Még egy hatóerőt kell odaszámítanunk, hogy a vers létrejöttét megérthessük. Emlékezésből vagy 
véletlenül felbukkan a költőben a fiatalkori elbeszélésében egyszer már használt Mont Blanc-képzet. 
Persze egy-egy motívum önmagában még nem garancia a vers műformájára nézve, de itt az előbb 
említett formateremtő elvekkel nagyonis szerencsésen tud összefonódni. Módot ad a könnyed 
hangulattal kapcsolatban a képfejlesztésre, a zárt képstruktúra kialakítására. A vers a hegylánc képéből 
indul ki, és egy szépívű kanyar után oda jut vissza. A költő kibontja a kezdő képben rejlő önkifejező 
lehetőségeket, de nem él vissza velük: egy finom kontraszt révén megint a hegy óriással zárja a verset. 
És még egy funkciója van ennek a képnek: megadja a nagy távlatot, a kozmoszba vetített dimenziót, 
amely a költő-óriás „kozmikus magány"-ának színhelye; nagyon diszkréten, áttételesen, de mégis úgy 
mutatja be, mint a csillagos ég hideg szomszédját. Ez az a másik nagyobb' egység, a maga arktikus 
atmoszférájával, 'amelybe illesztve a Gina-élmény intim, tündérei emlékké, jelenéssé válik: ez a 
környezet szűr ki belőle minden nyers, hangulattalan sóvárgást vagy az emlék kicsinyes kőnkre tizáló-
dását. 

A vers magja a harmadik strófában van. Nem szervetlenül tér ki itt a költő az eredeti képvonalból: a 
„de" itt össze is kapcsol. A költő a kozmoszból a maga intimebb életkörébe, személyes emlékei közé 
húzódik vissza, s az emlék passzív befogadását jelzik a nyelvi formák is, amelyek (csupa határozós és 
határozói igeneves szerkezet) az állapotszerűséget, a látomás felé vivő halk hullámzást jelzik. Innen tér 
vissza megint a jeges, nagy dimenzióba. Ekkor „még szívem kigyúl" - tehát valami egyszeri csoda 
történik. A megfelelő hangulati előkészítés, a meséién éterizáló metafora („múlt ifjúság tündértaván") 
után hangzik el az intim megszólítás: „hattyúi képed" - a vers érzelmi indítékát közvetlenül leleplező 
mozzanat. 
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A verset tehát, mint erre már többen rámutattak, egy különös paradoxon élteti: emlékkönyv-vers, 
tehát intim közegbe volna szánva; a lírai monológba ágyazott lírai megszólítás sejteti, hogy ami érzelmi 
delejesség van a versben, az valami álomszerű eszmélésben a költő és az egykor szeretett nó' között 
áramlik; a vers azonban ezt az intim hangulati áramlást inkább csak sejteti, álcázza és elburkolja, a 
belső teret beállítja egy nagyarányú természeti dimenzióba s ezzel mégiscsak érezteti az egykori nagy, 
viszonzatlan szenvedélyt. Paradox vers ez azért is, mert az indító érzelmi energiát az ellenállni tudó 
hidegség adja meg (mintha a költő, a kacérkodó csillagmiriádok közepette már elbúcsúzott volna a 
szerelemtől) - fanyar lemondás és dac ez: „azért még föl nem olvadok" - innen veszi át a szólamot a 
gyönyörködő, nosztalgikus emékezés, hűvös, de szelíd ellágyulás. Nem láng már, csak fény. 

Ebből már további belátáshoz juthatunk. A vers művésziességét, szuggesztív hatását az egész 
hangulati tónussal összhangban annak is köszönheti, hogy nyelvében és szimbolikában az anyag
talanság, a földietlenség az uralkodó vonás. A leglégiesebb érzékelés: a látás teng túl benne: a vizualitás 
nyelvére van átköltve a hangulat, a tagadásokban is, az alapul szolgáló képzetkörben is van valami 
tompító, távolító tendencia. Az életöröm csábításai hideg csillagsugarakká vannak átszellemítve - a 
jég, a szél, a hó, a fagy valami élettől távoli irreális szférát sugalmaznak. A vers valóságszintje tehát 
könnyedén el van mozdítva a távlat, az emlék, az irrealitás irányába, de a képek kapcsán mondva: igazi, 
a verset transzparenssé tevő síkváltásról nem beszélhetünk; a képekkel Vajda nem akar rejtvényeket 
feladni, csak éreztetni a lappangó, majd nyíltabban előlépő mondanivalót; az előtérben kibontakozó 
képsík zökkenő nélkül idézi föl a mélyebb érzelmi síkot. Nem igazi „átvetítés" vagy globális beolvadás 
ez. 

Ha tüzetes, modern értelemben vett verselemzést akarnék adni, szembe kellene néznem azzal a 
nehézséggel, hogy esztétikai szempontból éppen az ilyen elemien egyszerű, közismert és problémátlan 
versek nyújtják a legtöbb nehézséget: szépségük, művészetük titka megfoghatatlan, kielemezhetetlen. 
Hogy Vajda a szokottnál nagyobb műgonddal, legalábbis igényesebb ideál nyomán dolgozott, az 
kiviláglik pl. rímeléséből: keresztrímekkel él, néhány csúnya asszonánc mellett több a jó rím, sőt 
mesterrím is akad (jég-ég, éjjelen-megjelen); ez növeli a vers hangzásbeli esztétikumát, és megadja a 
mondanivaló hangulati szintjéhez illő zeneiséget. A nyugodt, lezáró rímek jelzik az erősebb formai 
összefogást. A ritmus csaknem tisztán a jambusok lebegésére van bízva; a szólamhangsúly alig-alig szól 
bele; egyenletes, halk, nem torlódó sodrás árad végig a versen. A vers nem dalszerű, de könnyed, 
lebegő. A mondatok átfogó ereje nagy, de nincs túlfeszítve; voltaképpen egy-egy mondat minden 
strófa: így válhatnak a komplex hangulatiság hordozóivá. Az egészen belül is különösen szép zenei 
bravúr a harmadik szakasz lento-ja. A szókincs alapszintje keresetlen, emeltebb köznyelvi szóanyag, 
amelyből aztán szépen ível föl a néhány merészebb egyéni szókaocsolás: csillagmiriád, „múlt ifjúság 
tündértaván hattyúi képed fölmerül". Szólhatnék még a szerkezet, a versépítés ökonómiájáról, amely 
művészien játszik a lassan kibontakozó nyitás, feszültségkeltés és lezáró feloldás összekapcsolásával. 
Visszatérés és lezárás, párhuzam és divergencia ad valami kettős zenei vonalat. A negyedik strófa 
ellenpontszerűen az elsőnek felel. 

Ennyi elemzés után még mindig úgy érzem: nem mondtam eleget a versről, főként pedig nem 
fejtettem meg azt a titkot, amely szavainak, magán- és mássalhangzóinak hanghatásában rejlik. Nem 
nyúlok mégsem ehhez az illanó varázshoz; hagyom, hogy az olvasó a lágy hangulatiságnak ezt az 
áradását spontán módon élvezze. De még szólnom kell valamit a vers fejlődéstörténeti jelentőségéről: 
ha valahol, itt már fölvethető a preszimbolizmus kérdése (csatolva ehhez a későbbi verset: Az üstökös). 
Igaz, a verset egy nagy hasonlat élteti, de a második strófában már belefeledkezik a költő; a hasonlat, 
az uralkodó kép nagyarányúsága, az érzelmi azonosulásnak kétségtelen jelenléte, az alapélmény erős 
elburkolása jelzi, hogy itt most túljutottunk az élményi líra határain; már derengenek az új kifejezési 
lehetőségek. 

Térjünk most Vajdához és a Gina-szerelem utóéletéhez vissza. Megint évek telnek el, és szó sem esik 
róla vagy vele kapcsolatban Vajda költeményeiben. Pedig (1. Krk. I. 314. sk.) 1879-ben Gina 
cirkuszával Pesten járt, föllépését nagy reklámhadjárat kísérte. Nem tudni, csak pletyka van róla, hogy 
Vajda találkozott vele. De már 1880 nyarán itt az új, nagy, ezúttal viszonzott fellángolás Bartos Róza 
iránt, az új ideál homályba borítja a régit, s kezdenek áradni a Rozamunda-versek. Az emlék jó mélyen 
el van'ásva, csak a nagy mámor kihunyta után jelenik meg újra. Hogy aztán ezekben az években Vajda 
találkozott-e a nyilvánvalóan elöregedett Ginával, arra nézve az adatok ellentmondóak és megbízhatat
lanok (1. Krk. II. 295.); hiteles, írásbeli adat csak arra van, hogy kerestette; egy bécsi barátját bízta meg 
címének kinyomozásával. Ez már a 90-es évek elején, talán 1894-ben történt, két-három évvel Vajda 
halála előtt. Róza után az öregedő költő, mint majd látni fogjuk, olykor meg-megifjodva belesodródik 
néhány kisebb érzelmi kalandba is; vajon mi marad meg ekkorra ebben a különös lélekben az egykori 
nagy szerelemből - mi lehet az oka annak, hogy az emléktől élete alkonyán sem tud elszakadni? Mi 
az, ami még mindig bele tud sűrűsödni ebbe az emlékbe? 
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A kérdésre az előzmények ismeretében nem nehéz válaszolni. A különös érzelmi hangsúly, amely 
erre az emlékre esik, voltaképpen Vajda egyéniségének tantaluszi vonásából sugárzik elő. Addig, amíg 
Vajda azt érzi, hogy nem élt igazán, hogy az élet a legáhítottabbait megtagadta tőle, addig ennek a 
sérelemnek a rögződése nyomán nem tud szabadulni nemcsak az egykori bűvölet, a nagy, beváltatlan 
ígéret sajgásától, de a nagy kudarc emlékétől sem. Kicsit patologikus rögződés ez, de a „naplemente 
előtt" hangulatából megérthető; bizonyára nem uralkodott a költő lelkében szakadatlanul, inkább csak 
lappangó tendencia gyanánt, amelyet aztán egy-egy kiszámíthatatlan alkalom aktualizál. A kései 
években filozóíikusabbá váló, halál, elmúlás, örökkévalóság problémáin gyötrődő Vajdában minden 
bizonnyal uralkodóvá lesz a leszámolás, az életegészhez való viszonyítás, a nagy mérlegen való 
megmérés magatartása; ez készíti elő a talajt a szunnyadó érzelmi gócok megelevendésére, - s ez erősíti 
föl a realitás és irrealitás, való élet és fantom közötti, valóban filozofikus jellegű ingadozást. A szerelmi 
lírának ez az utóhangja erős szálakkal kapcsolódik a kései évek gondolati költészetéhez. 

Mi marad hát meg az elkomoruló, egyre inkább magábazárkózó, zsémbes és panaszos öreg számára 
költői lehetőség gyanánt? A témák, ha nem is olyan időrendben, ahogy alább tárgyalom őket, mégis 
egymással összefüggő kapcsolatrendszerben helyezkednek el. Emberi szempontból a legnagyobb 
jelentősége annak van, hogy Vajda, az évekig gyötrődő, most eljut odáig, hogy megírja élete 
kulcsversét, tantaluszi egyéniségének összegező megvallását. A Kisértetek c. versről van szó, amely 
1885 nov. 22-én jelent meg; voltaképpen, ha az életmű egészébe illesztve nézzük, egy régi tematikus 
fonalat zár le, van tehát valamelyes összegező jellege. (L. erről a Krk. II. 303. lapján.) A közvetlen 
előzmény az Utolsó dal, Gittához: 

Vagy hogy nem halt meg voltakép itt 
Csak az a perc, mely elrepült; 
A bimbó, mely nekem ki nem nyilt, 
A vágy, amely nem teljesült? 

A Kísértetek c. vers témáját egy filozofikus-mitikus színezetű képzetkomplexus szolgáltatja, amely 
nem teljesen Vajda leleménye. Mi múlik el hát és mi az örökkévaló az emberi létben? Mi az, amiért -
mítoszok és kísértetballadák tanúsága szerint - a holtak árnyai még onnan túlról is visszajárnak? 
(Goethe: A korinthusi menyasszony; Ady életet szomjazó halottai.) Vajdának, az örök sóvárgónak az 
a nagy illúziója, hogy az, ami igazán, belsőleg örökkévaló, az csakis a beteljesült élet lehet; az igazi, 
riasztó semmi, az igazán visszahozhatatlan az elmulasztott életlehetőség, a megtagadott vagy el nem ért 
életöröm. A halál üressége - voltaképpen a földi élet üressége. 

Ezt a képzetkört Vajda inkább csak érzi, de versében nem építi föl következetesen. Csalódás érne 
bennünket, ha a versben a képzetek és gondolatok logikáját megpróbálnánk következetesen végigvinni: 
a zökkenők érezhetők. Költői alakítás szempontjából a vers laza, részekre bomlik, noha nem hull szét 
teljesen. A kísértet-motívum többértelműsége némi homályt kelt; örökkévalóság és elmúlás dilemmája 
érzelmi hangsúlya ellenére sem világos. Nem is itt van a vers vivőereje, hanem magában a költő 
gyötrődő élményfolyamában, amely különböző fordulókon át élteti a művészi kifejezést. Kézenfekvő 
a halmozó-dinamizáló tendencia. Hogy legyen honnan neküendülnie, többszörös tagadásból indul 
(nem ők, akik kétségbeejtnek . . . nem azok az igazi holtak . . . ) , a teljes ihletettségig még el nem 
jutott, kissé még költoietlen állapotból, majd sűrítve a személyes panasz jön: soha nem bírja kiheverni, 
hogy Gina megtagadta magát tőle. S azután jön a zárótétel: az egyetlen, 34 soros mondat (kit örök ifjú 
hajnal képe.. .), Vajda gyönyörsóvárgásának, vágyálmainak és vágyképzeteinek intenzív képi meg
jelenítése, mint nem először nála, egy aterotizált természeti képbe kivetítve. Ebből bukkan ki most 
már nyíltan az egykori kedvesnek tündéri, de be nem váltott boldogságígérete, s a sóvárgás, a tantaluszi 
hév fortissimójával zárul a vers. 

A háborgó élmény sok mindent megmozgat Vajda művészi kvalitásaiból. Szerkezetileg a néhol 
megtörő, de mégis fokozatosan erősödő halmozás élteti, nemcsak a mondanivalóban, de a párhuzamos, 
egymás erejét növelő mondatok, szavak, tagadások és gyönyörlátomások egymásratorlódásában is -
ennek tetőpontja a már említett, a belső hevet leginkább eláruló, alig befejezett gigantikus mondat. 

A halmozódó kifejezni akarást követi, ha nem is egyenletes erővel, a képalkotó fantázia és a nyelvi 
kifejezőkészség. Föltűnnek ösztönös szóalkotás-találatai: „létsóvár lelkek"; komplex jelzős kifejezések 
és jelzőhalmozások: „testet nem öltött ábránd", „az elszalasztott meddő óra", „a hőn sóhajtó lebke 
szél", „az ingó játszi árnyon szállongó illatár"; a meglepő szintváltásos dinamizált kép: „emléked egy 
nagyot villámlik". A negyedik ízület (Ha van tudat a túlvilágon . . . ) borzongató groteszk kép-áttételben 
érezteti a múltból kiesett örmet, az időnek e „hézag"-át. Erre következnek, a záró tételben, a 
természet kéjes csöndjét, a beteljesült gyönyör atmoszféráját finoman, könnyeden, itt-ott egy kis 
banalitással érzékeltető képsorok, amelyekben sok vonás bukkan föl Vajda korábbi költeményeinek 
képkincséből. Mindenesetre a verset megtöltik az utolsó Ízületben az élet teljességét kifejező és az 
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életszomjat sugalmazó képek; ami a versben személyes tartalom, az az életszomj masszív újraélése. A 
személyes átéltség hitelét az utolsó sorok adják meg: a végletes vágyat remekül érzékeltető fokozások, 
intenzitásnövelő ismétlések, s az utolsó, kozmikus méretű nagy tagadás: Csillag, nap válnak porló röggé, 
E tűztől nem menekszel többé . . . a vér forr, az emlék és a vágy tüzel, s a magából mintegy nyersen 
kilökött mondanivaló alig tud befejeződni, az első sorok kísértet-képzetéhez a kapcsolatot megtalálni. 
- íme, ez a művészileg egyenetlen, de mély élményből táplálkozó vers mégis elég sokat tud magára 
venni az esztétikai kvalitásokból is; lentről, majdnem a költőietlenségből indul és hevül fel a fokozódó 
beleélésig. Filozófiai szinten gondolati költeményeinek egy visszatérő problémájához kapcsolódik: mi 
hát a halhatatlan? Ami egyszer megtörtént, vagy ami nem történhetett meg? Láthatóan harcban áll 
egymással a kétféle sorsérzés: a materialista-determinisztikus és a mitikus-romantikus. 

Mint láttuk, a Gina-versek jelentékeny része az olthatatlan tantaluszi vágy témáját variálja, hol 
lázadozva és követelve, hol diszkrétebb, tompítottabb sóvárgással. A művészileg legsikerültebb 
megoldás éppen e szelídebb hangnemben születik meg; az Éjjelek c. kétrészes vers ez, amely néhány 
héttel a Kísértetek előtt keletkezett. Voltaképpen a gyönyörsóvárgás hallucinációinak áramlása; amit a 
költő maga körül lát vagy maga köré vetít, minden megtelik a hangulati finomságúvá desztillált 
szerelmi kéj képzeteivel. Még egyszer megelevenednek azok a motívumok, amelyek külön-külön már 
előző alkalmakkor is megszólaltak; itt, a nyári éjszakában azonban egymásratalálnak, s összezsongva 
valami irreális, langyos atmoszférájú boldogság-beteljesülés-univerzumot alkotnak, amelyből csak a 
költő fájó szíve van kizárva. A művészi átfinomítás mögött talán sehol sem szólal meg oly nyíltan az 
erotikus Vajda, mint e költemény második részében. A szerencsés ihletésbe valamely formai ideál is 
belejátszhatott: a vers mindkét része struktúrába van öntve: feszes, rövidsoros, keresztrimű, félrefránes 
strófákba van összefogva: a művészi önfegyelem nem mindennapi jele Vajdánál. A nyelvi fantázia is 
kitesz magáért: különös, globális hangulatot hordozó összetételeivel, szókapcsolataival, jelzőivel: 
fülembe égi kéj tündérharangja csöng, a sötétség kigyúl, delejedús kezek, tűzáramos hajak kísértik a 
költőt, hogy a sort tovább ne is folytassam. Különös dinamikát ad a versnek az, hogy a strófánként 
feltörő látomásokat és vágyálmokat mindig a csitítás, a lemondás gesztusa hárítja el; házasságának 
felbomlása után a költő megint magáramaradt. A versnek sem Rózára, sem Ginára nincs közvetlen 
utalása — a sóvárgás teljesen személytelen. 

Ginától ebben a kései korszakban versben többször is elbúcsúzik; azok az érzelmi gócok, amelyek a 
viszonzatlan szerelemből lelkében megrögződtek, időnként újból sajogni kezdenek: a múlt kitörül-
hetetlensége, az el nem nyert éden fájdalma újabb és újabb szituációban elevenedik meg. Ez a két 
motívum olvad össze A feledhetlenhöz című versben, amelynek Ginára való vonatkozása valószínű. 
(Megjelent 1882. dec. 31; „Vigasztalást a földön, emberekben Nem lelve, már az éghöz fordulok".) A 
lírai invenció és a nyelvi erő nem különösen gazdag; a képkincs a jó Vajda-versekhez mérve szokványos. 
- Tematikailag nem ad újat az Utolsó dal, Gittához (1884. aug., Ha eljövend a búcsu-óra...). Róza 
emlékiratai ebben az évben többször említik Ginát, hallhatott róla egyet-mást Vajda is; a vers azonban 
nem az élő, esetleg nem is látott, talán elhízott, cirkuszával Európát járó műlovarnőnek vagyis nem 
róla szól: itt a múlt Ginája, fiatal mesebeli szépség az ihlető, örök változatlanságban, s a fájó élmények 
most a halál gócpontjába sűrűsödnek. A gondolati töprengésből végül is tiszta érzelem csendül ki: az 
egymásra sorakozó kérdések, amelyekben a költő kételyei kitörnek, kinyitják az ajtót a végtelenség 
felé, úgy szállnak el, rhint valami ellibbenő zenei akkord. 

Nagyarányú, már öregkori búcsúversnek készült a Harminc év után (1892. júl. 27). A szituáció, 
amelyből keletkezett, alkalmasint fiktív: az egymásnak ellentmondó adatokból inkább az olvasható ki, 
hogy legalábbis ezidőben Vajda nem találkozott Ginával. Költői leleménynek azonban nagyon jó: 
lezárni az egykori nagy élményt egy képzelt, utolsó, szemtől-szemben-találkozás jelenetével. A nagy 
téma: „az el nem nyert éden" fájdalma itt csak kísérő akkordként csendül fel; a főgond itt a 
jelenetezésre, a jelenet érzelmi feszültségeinek kibontására irányul. A szereplők helyet cserélnek: most 
már Gina az, akinek a megbánás könnyei folynak arcán; s a költő az, aki varázslatával fogvatartja: 
nemcsak a múltat teszi ismét jelenvalóvá, hanem „örök dolgok közé szövi be" a nő emlékét; ezen a 
réven most övé a késő diadal - a költészet szintjén. így szolgáltat a versben önmagának elégtételt. 
Persze, fanyar elégtétel ez, amelyet hamarosan legyűr a halál előtti találkozás „siralomházi" hangulata. 
Ha nem ültek is egymással szemben, a költőt mégis ez a hangulat csapja meg: nem elemzi, nem 
ábrázolja, hanem egy csodálatosan evokatív tájkép-párhuzammal érzékelteti. (így ül a hold ádáz vihar 
után . ..) Ebben a méltán dicsért strófában egészen modern az önállósuló hangulati telítettség, a képbe 
való belefeledkezés, a búcsújelenet jelképi kivetítődésének merész felfokozása. Az utolsó sorok megint 
- a sokszor darabos Vajdánál szokatlanul - zenei hullámokban zengetik tovább a hangulatot. 

Noha az előbbinél jó félévvel korábban keletkezett, az igazi záróvers mégis a Mákszemek III.; 
kimondottan ezzel az alcímmel: V. Georginának. A miniatűr-keretben sikerül a remek intonációt végig 
kitartani, s mint a Mont Blanc-versben, egy tökéletes, nagyarányú, következetesen fejlesztett 
szimbolikus képbe ömleszteni. Az ember tudatában ott dereng Madách fáraójának ősrégi látomása a 
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mindent betemető sivatagi fövényről: mintha ő is évszázadok távlatából nézné, úgy szűr ki az idő 
mindent, ami akár szép, akár fájdalmas, csodálatos, harcos, jelentős volt Vajda életében; úgy takar be 
mindent nem is a feledés - a sokkal hatékonyabb közöny homokleplével. A most már sivárnak érzett, 
a halál perspektívájából átértékelt élet kietlené fölé emeli nagy gesztusok nélkül a felejthetetlen, 
kimagasló emléket. Csak a költő fantáziája tud ilyen csodát művelni: önmaga, az emlékező, s a múltból 
felidézett nőalak, az el nem ért boldogság motívuma halk művészettel olvad bele a szépen, 
zökkenőtlenül fejlesztett hasonlatba. A forma zárt, a nyelvi kifejezés szabatos és lakonikus; a sima 
áramlás csak a középső versszakban vet egy-egy fodrosodó hullámot. 
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