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VAJDA JÁNOS SZERELMI LÍRÁJÁRÓL II. 

Rozamunda 

Vajda szerelmi lírájában külön, nem hosszú, nem tartós, de egyáltalán nem jelentéktelen fejezet: a 
Rozamunda-versek. Mint majd látni fogjuk, nem is egy tucatnyi költeményró'l van szó, amelyet még 
egy javarészt elkallódott prózai levelezés is kísér; s ha nem volna más a kezünkben, mint a versek, 
poétikai elemzésük, újszerűségük feltárása nem támasztana különösebb nehézséget. Ez a szerelem és ez 
a házasság azonban nemcsak költői produkcióképpen vonult be az irodalomba. Az emberi háttérről 
már az egykorúak közt furcsa híresztelések kaptak lábra; a házasságnak ki-kitörő válságai voltak, s a 
válópör és az egyéb pörösködések különös érzelmi mélységekre, valóságos aberrációkra világítottak rá. 
Róza férje halála után a tízes években Magyarországra kerülve, hírlapírók előtt már igyekezett Vajdát, 
önmagát és házasságukat misztifikálni; betetőzte mindezt az a meghökkentő ábrázolás, amelyet 
ismerkedésükről és kapcsolatukról élete alkonyán, tehát jó negyven évvel a történtek után emlék
irataiban adott. Ebből a túlságosan is emberközelből készült panorámából részleteket közöltek már, 
Bóka, különösen pedig Komlós egy-egy kényesebb részt is felhasználtak belőle; úgy érzem, a Roza
munda-versek ismertetése mégsem lenne teljes, talán nem is lenne teljesen megérthető, ha nem vetnénk 
előbb egy pillantást erre az emberi háttérre, annak tudatában, hogy ezzel Vajda életének legkritikusabb 
pontjához nyúlunk hozzá. Legyen szabad tehát nekem az irodalomtörténész illetékességi körét vala
melyest túllépnem. Nem közömbös azt hangoztatnom, hogy közben nem a jelenkor, hanem a kissé 
távolabbi múlt erkölcsi fogalmaira és magatartásformáira támaszkodom. 

Egy nyüvánvalóan csak erre az elsüllyedt korra érvényes lélektani elemzésben (Spranger: Az ifjúkor 
lélektana) azt olvasom, hogy a serdülőkorban még külön jelentkezik (ha jelentkezik) az, amit a szó 
szélesebb és szellemibb értelmében ifjúkori erósznak lehet nevezni, és az ifjúkori szexualitás. A 
disszociáció alkalmanként nagyon erős lehet: a szexuális szférához fűződő tartózkodás, szégyen, 
kíváncsiság és gerjedelem más szférába tartozik, mint az ifjúkorra jellemző ideális szerelmi rajongás. 
Van egy korai életszakasz, amikor az erósz még nem telítődik szexuális gerjedelemmel; a kettő össze-
találkozása, egybeolvadása a felnőtt korban következik be, s komoly fejlődésbeli fogyatékosság, ha ez 
a disszociáció a későbbi évekre is megrögződik, ha a mindent megszépítő varázs és a testi megkívánás 
vagy inger rombolják vagy akadályozzák egymást. 

Említettem már Vajda erős szexuális ingerlékenységét. Bizony ez elég hamar akcióba is lépett; 
legyen szabad itt csak diszkréten utalni arra a még majdnem gyermekkori epizódra, amelyet Bartos 
Rózának mesélt el (Emlékiratai 52.C. lap). A színésztrupp, ahova 18 éves korában kerül, aligha lehetett 
a tiszta erkölcs iskolája, noha e témáról ő maga soha nem nyilatkozott. 50 után az alföldi barangolás 
évei nyilvánvalóan hoztak valamelyes folytatást, amelyből olykor már megpróbál költészetet is 
kicsiholni. (Hadd utalok diszkréten megint Bókának egy megjegyzésére, könyve 64. lapján.) Jó későn, 
valamikor házasságuk elején, azt mondja Rózának, hogy még soha tisztességes nővel nem volt dolga. 
Disszociációra vall az is, amit Róza mond őróla: amüyen magasra emelte a nőket verseiben, ugyanolyan 
alacsony véleménye volt róluk a valóságban, önjellemzés-íze van annak, amit a Szeverina c. elbeszélés 
férfi hőséről mond: „Szenvedett, dühöngött a vágytól, de midőn tettre került volna a dolog, inkább 
ment volna ágyúk, mint nők elleni rohamra." (1851-ből. Krk. IV. 61. lap.) 

Már a különben teljesen egyoldalú Gina-szerelemnek is van egy áruló epizódja: amikor szándékosan 
rájuk zárják az ajtót, Gina teljesen nyugodt, tudja, hogy Vajda nem mer hozzányúlni. A Róza-szerelem 
pedig, talán még a házasság időszakában is, teljesen az említett disszociáció jegyében zajlik. Különös, 
rendellenes jelenségnek vagyunk tanúi: ötvenhárom éves korában, már némi múlttal a háta mögött, 
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regresszió gyanánt az a típusú szerelem lobban fel benne, amely hajdanában ha nem is a kamaszkor, 
hanem az „adoleszcencia" éveiben volt időszerű, s amelyet a sors a kellő időben megtagadott tőle. Egy 
újra élt kora-ifjúkor, ez életszakasz minden lovagi hódolatával és átszellemítő rajongásával: Róza előtt 
földig hajol, csaknem letérdel (az ismeretség első napjaiban); amikor a lány virágcsokrot köt lakás
ajtajának kilincsére, így reagál rá levélben: „Itt van szép csokra - oltárom, kedves levele - ima
könyvem. Sohasem hittem, hogy a legnagyobb szépség a legnagyobb jósággal egyesülhet, de kezdek a 
csodában hinni. Fogadja hódolatteljes kézcsókomat, mindenre kész rabszolgája." Egészen „kamaszos" 
az (Krk. II. 265.), ahogy imádottját megszólítja, s életkorát tekintve már a komikum határán jár: 
„Felséges szépség! Imádott szentség! Csodaszép arám! Gyönyörűséges bűbájos jövendőbelim!" 
Fejlődéslélektani szempontból a szerelmi élménynek ez az a stádiuma, amikor a plátói vonzalom 
legalábbis nehezen talál kapcsolatot a nyers, valódi erotikummal. „Megkívánhatta" az imádott nőt -
de egyelőre a valóságos testi közeledés gerjedelme nélkül. 

Ezt a - legalábbis ötvenen felüli férfinél különös tényállást az eddigi szakirodalom is regisztrálta, 
persze inkább csak az empíria szintjén. Komlósnál olvasom (256. lap): „A vérmes és érzéki Vajda nem 
volt hajlandó házaséletet élni feleségével... a túlzott áhítat, földietlen imádat tartotta vissza Róza 
ölelésétől. . ." Mindez lélektani nyelven is megfogalmazható: Vajdában föltámad a fölserdült ifjúra 
jellemző disszociáció erósz és szexus között; ő, aki a testi szerelmet korán, de alkalmasint különösebb 
lelki tartalom nélkül megismerte, tisztességes nőkkel, pláne szerelme tárgyával szemben, pontos 
műszóval megjelölve, gátlást érzett; az imádott nő testileg tabu volt számára, amelyet varázs őriz, s 
amelyen áttörni kárhozat volna. A „kárhozat"-nak van szerelmi lírájában némi kulcsszó-jellege: „Ha 
elkárhoznám szűz öledben, Jobb lenne, én azt gondolom." (Életbölcselem) 

Bár szűm sovárgja untalan, 
De mert istennek lát szemem, 
Hogy mondja neked ajakam: 
Jövel, égj, kárhozz el velem?" 

(Szemközt) 

Lehet, hogy nem mindig érezte át ilyen fellengzősen - de a maga nyilvánvalóan disszociált személyi
ségével megtorpant, amikor bálványát földi nőként kellett volna magához kapcsolnia. A gátlás fel
oldásához a partner részéről nagy női tapintat kellett volna, ez pedig a tizenkilenc éves Rózában aligha 
lehetett volna meg; ha föltevésként elfogadjuk, hogy Róza valójában kéteshírű lány volt - akkor 
viszont a bűvöletnek kellett Vajdában egy csapásra megszűnnie. (A későbbi, többször Rohicsfürdőn 
szerzett szerelmi partnerek már nem jelentek meg ilyen szeráfi fönségben Vajda előtt.) 

Ebből a szemszögből nézve érthetjük meg igazán Vajda egyéniségének tantaluszi alapvonását. 
Előbbi tanulmányomban frusztrációról beszéltem: valamely alapvető ösztöntől vagy igénytől a sors 
megtagadja a teljesülést. A mondott gátlásnál azonban másról és többről van szó: nem a külső körül
mények a kedvezőtlenek, hanem a már kínálkozó beteljesülés előtt a lélek megtorpan, az impulzus 
megbénul; Tantalusz nem élvezhetné az almát, ha nem hajolna is el előle: az érte nyúló mozdulat áll 
meg. A gátlás persze lehetett időleges is, alkalomhoz, személyhez kötött, s a vágy aztán mégis megtalál
hatta a feloldódást — talán még Rózával szemben is. 

Az öregedő költő váratlanul és véletlenül ismerkedik meg 1880 júniusában Bartos Rózával, az igazi 
találkozás azonban egyáltalán nem váratlan és nem megmagyarázhatatlan. Az ideál, amelyre most 
rátalált, már előlegezve van költészetében, ott él tehát lappangva belső sóvárgásaiban. Talán még 
közelebb is áll hozzá, mint a Gina-féle megbűvölő, de hideg diánai szépség, a pompa és az előkelőség 
szívtelen rajongója, aki vonzásában is elzárkózik. Ez a merőben más ideál először a Béla királyfiban. 
bukkan föl, Richsza királylány alakjában, akit a királyfi jellemző szituációban, nyári erdőben, vad-
virágos gyepen, iharbokor alján, eper- és virágszaggatás közben pillant meg először. Nem akarom a 
sorokat idézni, amelyekben a fakadó rózsabimbóhoz hasonlított fiatal lány piruló, szende szerelem
ébredését rajzolja; fölébred a szív, amely „még szendergett nyugodtan". Ezt az idilli, mesei-mondai 
figurát viszi át földi környezetbe, a Váci utcai korzóra a Találkozások első énekében: rajongó, fellengzős 
strófák adják meg „Eperke" bemutatását: vakítóan szép, de nem vérlázító; nem uralkodó nő, nem 
ragyogó aranypillangó. 
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ö a virágok seregében 
Nem tündöklő kamélia, 
De több, mint a bokrok tövében 
Illatozó kis ibolya... 

De még beszédesebb a következő versszakok hasonlata 

ő még csak egy kis szende bárány, 
Mely már a fűre járni kezd . . . 

Persze Vajda számára ebben a típusban is van bűvölő-csalogató: a bájos, naiv, természetes szépség ez, 
félig még gyermeki, de már van némi diszkrét varázsa („kívánatos"); rajta van a testi-lelki érintetlenség 
finom hamva. De a maga módján üdvöt ígér ez is; szendesége, szemérmessége még vonzóbbá teszi. 
Vajda pláne, talán vágyálomképp, bemutatja Ernő allaghi kis kúriájának idilü környezetében, mint 
leendő háziasszonyt. Ha e két előképet megnézzük, kiderül, hogy a felnőttes, mélyebb érzelmi kap
csolat itt sem dörömböl; a közeg, amelyben a potenciális szerelem mozog, amennyiben több roman
tikus meseinéi, megint csak a Vajda-féle diszkréten átfűtött életmámor, amelyben benne van, még 
harmatosán és kifejezetlenül, a szerelmi beteljesedés ígérete. Mint valami archetipikus vágyálom, ott 
lappang ez a nőalak Vajdában, s aztán egyszer elébelép, mint Andorja elébe, a Váci utcai korzón. 

Ha jól sejtem, ennek az Eperke-típusnak vonzóerejében benne van az is, hogy tőle Vajda a maga 
gátlásainak feloldódását reméli vagy ösztönösen sejti. Róza, ahogy Vajda az ismerkedés első idő
szakában érzi, viszonzott, természetes, magától sarjadó érzelmi kapcsolatot ígér, természetes, 
komplikációk és problémák nélküli szerelmi életet. A fiatalos hódolat mögött Vajda átéli azt, amit az 
élet eddig megtagadott tőle: a nagy, egyetlen, viszonzott szerelmet, a maga enyhén erotikus színezetű 
vonzalmának visszhangját. Nem is kell érte a kultúra vagy a társadalom felsőbb szintjeire emelkedni: 
mintha valami polgári, de a költőhöz méltó idill volna kibontakozóban. Persze, ahogy ezt Róza 
emlékirataiban elmeséli, az egésznek csakugyan van valami archaikusán mesei színezete, itt-ott még a 
szokvány-romantikus regényekre is emlékeztet. Ilyesmit produkált volna az élet Vajda számára? A 
lovag, aki szerelme minden lépésére vigyáz, aki harcol érte és meg is szökteti; az anya és a bátya, akik 
akadályokat támasztanak, s akiknek az eszén túljárnak. Jellemző, hogy ebből a perspektívából az 
akadályok tisztára külső természetűek; az egymásratalálás, a fellobbanás valósággal pillanat műve. 

Nyilvánvalóan másfajta szerelem ez, mint amit Gina iránt érzett. A visszautasított, meg se hallott, 
semmibe vett hódoló helyett most a felszabadult ember áll előttünk, aki boldog, sikeres udvarló 
módjára megfiatalodva áraszthatja ki rajongását és hódolatát. Most érvényesült benne a szerelmi 
élménynek az egész egzisztenciát átjáró kisugárzása, most lesz körülötte szebb a világ. Amit ígér ez a 
szerelem a jövőre, az is szédít, de már csaknem elegendő az is, amit a jelenben ad; így sodródik, 
legalább eleinte, a viszonzott szerelem áramában. 

Rózát az ostrom érzelmileg nagyon hamar meghódította. Sejthető, hogy ez volt első igazi nagy 
szerelme; még ha problematikus lett volna is az előélete, ez a hirtelen, váratlan fellobbanás jelentette a 
kiutat belőle. A daliás férfi, aki úgy viselkedik, mint egy lovaggá ütött kamasz, egyúttal elismert költő 
is; az, hogy ennek a nagy férfinak éppen rajta akadt meg a szeme, csak növelte a hódolat és a 
megilletődés intenzitását és tartósságát. Természetes, hogy férjhez akart hozzá menni; s ahogy élet
körülményeit közelebbről megismerte, errefelé ösztönözte az egyéniségében meglevő irgalmas nővéri 
hajlam is, amelyről emlékiratai bőségesen meggyőznek bennünket. Ha csak fele igaz is annak, amit 
elmond, ott élhetett benne a szenvedély, hogy gondoskodjon valakiről, ellássa, ápolja, s ha engedi, még 
dédelgesse is. Ilyen szempontból a korkülönbség és Vajda rideg legényélete csak ösztönző lehetett: lesz 
kire pazarolni a gondoskodását. 

De miért vette el Vajda, miért akart egyáltalán megnősülni? Ha az emlékiratoknak nem hinnénk, a 
Vajda-levelek és a versek is azt bizonygatják, hogy sürgette a házasságot. Válopöri beadványában 
viszont azt állítja, hogy Róza „három havi örökös zokogással, térden fetrengessel és öngyükossági 
szándékra való hivatkozással erőszakolta ki" a házasságot. Túlzás, de lehet benne valami igaz: Vajdában 
biztosan fölrémlett a sejtelme annak, ami aztán rövidesen be is bizonyosodott: házaséletre, tartós 
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életközösségre nem született, az „otthon" számára nagyon problematikus valami volt. Az emlék
iratokból kiolvasható, hogy az alkalmazkodás legkisebb mértékére sem volt képes; élte tovább a maga 
megszokott életét. A nó' gondoskodását elfogadta, de nélküle is meg tudott lenni. Amit a házas
ságkötést követó' néhány évben még érzett, az inkább hála volt ezért a gondoskodásért; ez Írathatta 
vele az ismert sorokat (Krk. 11.266), amikor Róza hazajött Bécsből anyja temetésére, és egyik barát
jának figyelmébe ajánlotta: „Én őt most újra nagyon megszerettem és fájó szívvel válok el tőle... 
Róza mégis a legjobb nők egyike a világon. Kár, hogy én már öreg vagyok hozzá." (1882. szeptember.) 
Mármost akár azért, mert a nagy gátlást nem tudta legyőzni, akár azért, mert legyőzte s Róza a 
házasságban leszállt a földre, hogy férjét és a Tompa utcai lakást rendbe tartsa - a nagy lángolás 
hamar kialudt Vajdában; egy-egy utólagos fellobbanásra, időnkénti újraéledésre a versekből követ
keztethetünk. Aztán ez is elnémul; a Rozamunda-szerelemnek nincs olyan utóélete, mint a Gináénak. 
Azon meg nincs mit csodálkozni, hogy az otthon, a mindennap, az irgalmas nővér, a síró és szenvedő 
Niobe nem kap hangot ebben a költészetben. 

Bármilyen problémák merültek is föl a házasélet folyamán, azzal mégis tisztában kell lennünk, 
hogy magánemberi viszonylatban, noha múló volt is, ez a szerelem volt Vajda életének legmélyebb 
élménye. Azon a réven, hogy a leány az érzelmet viszonozta, Vajdából kiáradhatott mindaz az érzelmi 
energia, amely oly sokáig lappangásra volt ítélve. A felfogó közeget nem szabad nagyon leértékelnünk. 
Lehet, hogy a zárdai nevelést csak Róza költötte önmagának öregkorában - annál jobb, ha nem. 
Mindenképpen volt valamelyes iskolázottsága, jól tudott németül, olvasott költőket, szerette az 
irodalmat, meghallgatta Vajdának hozzá írt verseit, a költő maga is adott olvasnivalót neki. Bizonyos 
értelmesség mellett az érzelmi rezonáló képességet sem lehet tőle megtagadnunk; tisztelte a nagy 
költőt és tanúja volt néhány nagy vers megszületésének. Ez persze nem jelent szellemi egyenrangúságot 
- sőt, mint majd a versekből kiderül, az érzelmi szint sem volt azonos, amelyen a szerelmüket átélték. 

A nagy szerelem gyér, de nem jelentéktelen lírai visszhangja körül eleve bizonytalanság uralkodik: 
csak az udvarlás idején kelt versek köthetők biztosan Róza személyéhez; a többiek, későbbiek 
egyikével-másikával kapcsolatban már kételyek merültek föl. Vegyük szemügyre a kritikai kiadás II. 
kötetére támaszkodva (268. sk.) a vers-sorozatot. Számoljunk azzal, hogy az ismerkedés 1880. június 
végén történt, a házasságkötés napja 1880. nov. 27., Róza 1882. március 5-én költözött Bécsbe; ez 
jelentette a tényleges különválást, noha utóbb még hol Bécsben, hol Pesten töltöttek néhány napot 
együtt. 

Rozamunda I. 1880. szept. 19. (mindenütt a megjelenés dátuma) 
Rozamunda II. utóbb Arabella cím alatt, szept. 30. keletk. szept. 19. és 25. közt. 
Rozamunda III. (utóbb Rozamunda II.) 1880. okt. 6. (A „Rozamunda" névről, általában a címül 

használt női nevekről 1. Krk. II. 268-269, 291.) 
(Az Arabellában éles szem fölismeri Vajda már említett gátlásának nyomait: átszellemített, rajongó 

imádás és testi birtoklás, illetve odaadás ütközését - de a nőalakba vetítve, az ő magatartásán tükröz
tetve.) 

Csillagok 1881. jan. 6. A vers értékelésében Bókának van igaza, aki csak az első három versszakot 
ismeri el vajdajánosinak. Ha úgy vesszük, éppen valódi versszakaiban nem is szerelmi vallomásnak 
indul, hanem nagy filozófiai kitekintésnek, s valóban banális fordulat révén válik nem valami magas
szintű udvarlássá. 

Páros dalok t—H. 1882. febr. 26. Egy év, és a házasság válsága után, a végleges szétválás előtt 
néhány nappal - az első szerelmes vers. Nem csoda, ha Reichardt Piroska szerint nem Rózának 
íródott: „Ki kell nyomozni, hogy a feleségére vonatkozik-e? " Róza szerint, aki itt szavahihetőnek 
látszik, igen. Ebben az esetben furcsa, majdnem patologikus dokumentum (1. keletkezéséről Krk. II. 
277.) - hacsak nem egy korábbi, visszatartott téma kiírása. 

Ha szépet látok 1882. jún. 4. Nagy Miklós szerint Róza 1882 és 85 közt Vajdát „két vagy három 
ízben elhagyta több hónapra" - a vers egy újabb együttlét idején keletkezett. Reichardt Piroska 
megint kételkedik - de ki lehetne az a másik nő, aki ekkor Vajda életébe belépett, és annyira titokban 
tudott volna maradni? És ki az, aki ennyi, noha már lanyhulóban levő rajongást tudott volna ébresz
teni a költőben? 

Szemközt 1883. jún. 28. Mint életrajzi dokumentum, megfejthetetlen. Mivel megint a már említett 
disszociáció és gátlás, rajongás és a testi érintéstől való húzódozás nagy konfliktusa a téma, 1883 
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derekán már szólhat egy új, ismeretlen nőalakhoz is - hacsaknem megint visszatartott, soka érlelt 
versélményről van szó, az udvarlás vagy a házasság idejének legelső szakaszából. 

Bertának 1883. dec. 15. A keletkezés idején Vajda együtt élt Rózával; az emlékiratok szerint 
őhozzá szólna. Némi kétely itt is fölmerülhet; a nő távol van, elérhetetlen. Azt kell föltételeznünk, 
hogy Vajda amúgy is könnyen fellángoló erotikus gerjedelmei időnként, éppen Rózával kapcsolatban, 
elementárisán fölélednek; a házasság alatti versek mind egy-egy ilyen roham emlékei volnának az ekkor 
már 55 év körüli férfiben. (L. Éjjelek, 1885!) 

Azt, hogy a filológiai szempontok és aggályok félretételével ezeket a költeményeket egy összefüggő 
verscsoportnak tekintsük, megnehezíti, problematikussá teszi az, hogy az egyes darabokat, a legelsőket 
kivéve, igen nagy időköz választja el egymástól; másfelől az élmény színezete és az esztétikai jelleg
zetességek mégis inkább az egységbefoglalás mellett szólnak; legyen szabad tehát ezeket a „Roza-
munda"-verseket közösen az elemzés mérlegére tennünk. Mindegy, hogy meddig, de Vajda és Róza egy 
önmagát fokozó áramkörben él. A boldogság élménye lenyúl Vajda egzisztenciájának mélyére. 
Nyilvánvaló, hogy az egzisztenciális mélységet más élményi körökben is elérhette: természet, élet
bölcselet, a néhány nagy természeti költemény, a gondolati líra és a kései Gina-versek mellé - némi 
fenntartással - a néhány Rozamunda-vers is odasorakozik, ha nem okvetlenül hibátlan alkotásokban, 
de a költői erő megnyilvánulásában, színvonalában. Az könnyen érthető, hogy Vajda szerelmi 
élményének ismert komponensei: a szépség bűvölete, az áhítatos-hódoló imádat, a gyönyörsóvárgás itt 
is szóhoz jutnak. A viszonzottság révén ez a kölcsönös érzelmi áradás - jellemző módon — filozofikus 
távlatot kap: a kételyekkel gyötrődő Vajda most úgy érzi, hogy minden megoldódott, a világ minden 
titka megfejtődött. Különösen jellemző a végtelen, itt-ott kozmikus távlatba való állítás, és idő és 
elmúlás árnyainak legyőzése - az egyetlen, megállt, de minden belső teljességet magába foglaló 
pillanatban (Rozamunda L, Szemközt, gyöngébb kivitelben a Páros dalok). A pillanat, amely megáll, 
mert meghozott mindent, mert kiemelkedik a földi létből, misztikusok és költők régi gondolata; 
nyomatékosan ott van a Faust problematikájában; Vajda a Nádas tavon természetszemléletében éri el 
múlt, jelen és jövő összefutását a révület egy pillanatában. Még egy Goethe-utalás: „Ich sehe heut 
durchs Augenglas der Liebe" - mondja a szerelmes Goethe; a boldogság átéléséhez kozzátartozik az, 
hogy kisugárzik az egész környezetre, a hétköznapokra és a természetre; mindent megszépít maga 
körül, s a kedves nélkül üres a világ. {Ha szépet látok. ..) 

Jogosan várhatja el az ember, hogy a nagy élmény, a boldogság Vajdát művészüeg is feldobja. Nem 
okvetlen ösztönöz ugyan a lassú, kiérlelő alkotásmódra, de az ösztönös alkotóerőnek szárnyat kell 
kapnia. Különös tényállásnak lehetünk tanúi: a boldog Vajda műérzéke is kihagy a versépítés tekinte
tében; mintha a fölcsendülő ihlet egyszerre lelohadna, a csoport legtöbb darabjában nem tud egészet 
alkotni, nem tudja a hangot kitartani. Az eddigi szakirodalom is utalt a remeknek induló versek 
disszonáns lecsuklásaira. A stílustalan törésekre, a hangnem zökkenőire könnyű példákat találni; ritka 
az az eset, hogy a negatívum pozitívumra forduljon, s a kontraszt, a diszharmónia művészi tényezőként 
hasson. Talán a Szemközt ez a ritka kivétel; nyilvánvaló a törés a Rozamunda 7-ben,y4 csillagokban; az 
Arabella utolsó strófája is némi kínlódás révén született meg; a Páros dalok befejezése egy-egy poén, 
ötlet, nem eleven kontraszt. Az ilyesfajta lesiklásokon, aminőkre a Rozamunda I. és a Csillagok a 
legjellemzőbb példa, egyébként sem volna szabad megütköznünk; láttuk már előbb, hogy Vajda 
művészi igénye egyenetlen, az élmény koncentrációjára nem mindig futja az erejéből. Itt azonban még 
egy körülményre kell gyanakodnunk, amely ezeket az átváltásokat felidézi: a szerelmi áramkör, amely 
Vajdát és Rózát összekapcsolta, kölcsönös volt ugyan, de nem egyenletes mélységű. Vajdából, túl a 
lovagi hódoláson, egy tömény intenzitású, nagy távlatokat magába záró, áhítattal és megrendüléssel 
átitatott sóvár vonzalom árad ki; Róza ezt teljes szerelemmel viszonozza, de a maga módján: a naiv 
kispolgárlány magatartásban sablonosabb, érzésben nem annyira a szó köznapi értelmében vett fel
színesebb, mint inkább kevésbé bensőséges, ritkább légkörű, természetes és üde rajongásával. Udvarlás 
közben nyilvánvalóan Vajdának is sűrűn le kellett szállnia erre a - legyen szabad így mondanom — 
varrólány-szintre, vagy legalábbis tudomásul kellett vennie, idomulnia kellett hozzá, hogy az- érzelmi 
kapcsolat folytonosságát biztosítsa. Az említett hangváltó szerelmi versekben az ihlet a mély, tartal
masán zengő Vajda-hangot intonálja és igyekszik egyideig ki is tartani, - aztán, így tudom megérteni -
a vers átvált a Róza-szintre, ami a közvetlen odafordulásban, a képek konvencionalitásában, a hang 
műdalszerűségében mutatkozik meg. 



. . . Ti csillagok a magas égbe' 
Elbújhattok mind, bújjatok! 
Isten jósága, bölcsessége 
Az én galambom szép szemébe' 
- Higyjétek el, - ott legnagyobb! 

Ez a Róza fogékonyságáig való leszállás, a hozzá való közeledés, ha kisebb és stílusosabb mértékben is, 
egészében befolyásolja az olyan verseket, mint a Páros dalok, Ha szépet látok. . . Az Arabella-\Qts 
rangját, viszonylagos művészi épségét, perspektíva-gazdagságát talán éppen annak köszöni, hogy Vajda 
magából és csaknem magának írta, elfeledkezve Róza érzelmi szintjéről és rezonáló képességéről. 

A verscsoportra rátérve, ha tehát csúcspontról beszélünk, ne a versegészet vegyük figyelembe, 
hanem a sikerült részletekben a szimbolika, a nyelvi erő és a zöngelem hatékonyságát; a költő nemcsak 
az, amit produkált, hanem az is, amire képes. Vajda költői képességei pedig itt aktivizálódnak a 
Rozamunda-versekben. 

Legyen szabad mindjárt a hanghatásokkal kezdenem; ezek azok, amik az olvasót vagy a hallgatót a 
legközvetlenebbül megragadják. Tisza Domokoshoz írt leveleiben, a poétajelölt próbálkozásait bírálva, 
beszél Arany a „zöngelem"-ről; ma talán intonációnak, hangütésnek nevezhetnénk (nemcsak az első 
ütemekre értve), beleértendő a vers mint zengő hangtest a maga egészében. Vajda egyébként nem nagy 
mestere a zöngelemnek, versei olykor döcögnek-zörögnek, darabosak. De a Rozamunda-versekben 
megvalósul a csoda: az élmény közvetlenül át tud olvadni a hangtestbe és valami meghittségből és 
ünnepélyességből összevegyülő zengést, lírai zsongást ad neki. „Szemedből mindent megtanultam" - s 
így árad tovább a jambusok lassú, széles, nyugodt hömpölygésével. Mint a művészetben minden, ez is 
nyilvánvalóan olyan varázs, amely megfejthetetlen, csak a tüneteit tudjuk regisztrálni-érzékelni. 

A mélységes mély tengereknek 
örvénye úgy el nem ragad. . . 

Az alábbiakban megpróbálok néhányat e tünetek közül, a teljesség igénye nélkül, kiragadni. A kérdéses 
versek egy kivételével (Bertához) jambusi lejtéssel vannak írva. Kritika nem egy döcögő sort érhet itt is, 
de a költőnek többnyire sikerül lendületbejönnie, s üyenkor tiszták, csengők a jambusai: 

Előttem nincs többé titok.. . 
Külön, merhetlen mülio. . . 
A méret itten nem határoz. . . 
Mert lelkem oly tükör, amelyben. . . stb. 

S a költőnek, ha ösztönösen is, optimális esetben sikerül a jambusi lejtést nemcsak megadni, hanem a 
teljes jambusi sorba még néhány lendítő-erősítő szólam-nyomatékot is belevinni. Nem kimondott 
kettős ritmus ez még, de teltebb, lüktetőbb, mint amit a puszta időmérték adhat: 

Engem megöl, téged vakít. . . 
Hát lelkem fényes tisztasága... 
öröklét, elmúlás, istenség 
Rejtélyeit mind ismerem. 

Még ha zökken is a jambus, a szólamnyomatékot megelőző szünetek maguk már ritmikai tényezőt 
jelentenek, s ugyanezen hanghatást nyomatékosítják a nem túl sűrűn föllépő, nem tolakodó allite
rációk: 

Megőrzi letet egy mosolygás... 
Maga a mindenség ragyog. . . 
Mert lelkem oly tükör, amelyben 
Legszebbnek látod magadat. . . stb. 

348 



Az egy esetben, ahol eltér ettől a jambikus intonációtól, már sekélyesebb, alacsonyabbszintű, könnyű
zenei jellegű a zöngelem és rosszabb a ritmus is (Bertának). Egyébként is e vers nyugtalan, kiabáló 
képei inkább a Gina-versekre emlékeztetnek; a tónus valahogy nem méltó megszólaltatója a képkincs 
révén is banalitásba süllyedő szerelmi csevegésnek. 

A külső zöngelemből befelé haladva, éppen talán a szólamnyomatékból kiindulva 
érzékelhetünk még egy nagymértékben alkalmazott belső ritmusalkotó tényezőt: a szólamok és a 
mondatok között valami feszülő-vibráló játékot teremt a költő, ellentétezésből, a közlésformák, 
kijelentés, kérdés, igenlés és tagadás váltogatásával. Valami pregnáns dikció alakul ki a jobb strófákban: 

Az elmúlás, halál? - Csalódás. 
Ki szeretett, szeretve volt, 
Megőrzi létét egy mosolygás, 
Mint csillagot az égi bolt. . . 

Hát csak bútor, bár kedves, drága, 
Tükröd maradjak én neked, 
Kit soha, bármi hőn sovárgja, 
Félvén, nem ér lehelleted? 

A mondatoknak ez a fokozódó belső ritmusa különösen tömörített formában jelentkezik az Arabella 
1-2. versszakában. Ugy érzi az ember: ilyenkor Vajda át tudja magát engedni a belülről áradó ritmus
nak; ha kibújik e sugalom elől és valami ki nem érlelt gondolatot erőltet, kiesik a ritmusból is; mint pl. 
a Szemközt utolsó két versszakában, ahol egy már korábban, a G.E.-ben felbukkant motívum 
beszüremkedése kitéríti a verset a különben jó hangütésből. A több tényezőből összetevődő, lassú, 
vibráló, de mégis tempós ritmus éled fel e verscsokor legszebb strófáiban, jeléül annak, mire lett volna 
képes Vajda, ha mindig a saját szintjén marad. 

Vajda szimbolikájával, képnyelvével az eddigi kutatás, különösen a Komlósé, behatóan fog
lalkozott, mindenki felfigyelt nagyarányú, olykor kozmikus természeti képeire, a hegy-csillag-
tenger-szimbolikára, a fény, a tündöklés, az arany, a nap érzékeltető szerepére. A Rozamunda-versek 
mintegy sűrítve mutatják ezeket a jellegzetességeket; de itt több is történik egyes részlet-vonások 
felvillantásánál. A képies, érzéki megjelenítésnek van itt egy különös átvetítő jellege: a szerelmi kap
csolatot a költő egészében nagy, fenséges színpadra állítja, nagyméretűvé és jelentőssé teszi azáltal is, 
hogy fennkölt díszleteket ad mögéje. A költő és Rozamunda alakja megnő azon a réven, hogy távlatot 
kap ezeknek a nagyméretű háttér-elemeknek az árnyékában. Ennek a háttérnek a kontextusát, globális 
és fennkölt jellegét a Rozamunda //-ben a biblikus-vallásos szituáció biztosítja; a Rozamunda /-ben a 
gondolati, filozofikus távlat. Teljes a nagyarányú, kozmikus átvetítés az elgondolásban és kivitelben 
legbravúrosabb próbálkozásban, - ez az Arabella. Szegényebb és konvencionáüsabb a díszletezés a Ha 
szépet látok-bm; az alapélmény: a szerelem mindenre kisugárzó és mindent megszépítő bűvölete: igaz, 
hiteles, de a kivitel, a konkretizálás naiv és majdnem népdal-szintű szimbolikára épül. 

A szókincs különösebb jegyeit is ez a nagyarányú díszletezés határozza meg. A vallomástevőnek a 
költői nyelv magasabb szintjén kell megszólalnia; az alacsonyabb, pláne a köznyelvi szint amúgy is elég 
ritkán színezi ezt a lírát. A boldogság vagy a boldogság küszöbén álló sóvárgás nyelve általában 
fékezettebb, egyszerűbb, kevésbé rikító, kiabáló, mint a fájdalomé vagy a lázadozásé. Itt most nyilván
valóan előnyomulnak a vallásos-mitologikus szó- és szólamkincs elemei: hit, kárhozat, mennyország, 
öröklét (Rozamunda II.), istenkép, angyalfönség, ima (Arabella), üdvözülés és kárhozat (Szemközt); a 
Bertának meg éppen egy profanizált templomi jelenetre van építve. A szerelmi élmény gondolati
filozofikus kitágulása tükröződik a bölcselkedő nyelvi elemekben, a szókincs elmélyültebb színezé
sében: öröklét, „örök időknek minden üdve", elmúlás, halál, mindenség (Rozamunda /.). Persze a 
szókincsben is tükröződik ennek a hamar fellángoló szerelemnek a komplex érzelmi jellege: az 
enyelgőbb, lazitottabb hullámok szókincsben és mondatformákban is a köznapiságból szednek fel 
valamit; idéznem kellene a Páros dalokat, ahol a „köll" nyelvjárási alakon túl ilyen laza körül-
ményeskedés is előfordul: 
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. . .Azazhogy voltakép, hogy ne hazudjam, 
Van benned is, megengedem, 
Mit rejtegetsz,... de hát nekem 
- Csodálatos! - ép ez tetszik legjobban.. . 

(A Csillagok c. vers stílszerűtlenül lebukó utolsó versszakai inkább már negatív példákkal szolgálnak: 
„az én szerelmes kis galambom", 

Ti csillagok a magas égbe' 
Elbújhattok mind, bújjatok. ..) 

A nyelvi fantázia hol diszkrétebben, hol nyíltabban működni kezd a Vajdára jellemző különös, 
expresszív jelzőkben és szóösszetételekben: „e ragyogó napok fényteste", „vergó'dó' rabképzelet", „egy 
pár szép szemfénynek üdvözítő kegyelme", „egy szédületes gondolat". 

Az expresszivitás és a nyelvi koncentráció remeke az Arabella c. vers, amelynek már a különös, 
transzparens szituáció-beállítás megadja a kezdő energiáját. A csoport más verseinek hullámverése 
váltakozóan lassúbb, ahol a csöndes, zavartalan hódolat árad belőlük (Páros dalok, Ha szépet látok. . . ) ; 
az imádat vagy a sóvárgás hőfokának emelkedtével mozgalmasabb, fodrozódóbb lesz (Rozamunda 
I-IL, Szemközt). Leolvasható ez az aktív igei elemek viszonylagos háttérbe szorulásából, a nominális 
elemek túlsúlyából. Időzzünk most, mintegy lezárásként, még egy kissé az Arabella-veisnél. Bonyolult 
önkifejezés, sokrétű, polifon versben, amelynek szépségét éppen a kifejezési szintek összehangolt 
transzparenciája teremti meg. Az alap-szólam nyilvánvalóan a szépség bűvöletétől támasztott szerelem, 
az odaadó meghódolás, amelynek természetes alkateleme a követelés, az odaadás viszonzásának, az 
egyesülésnek igénye. A költő önmagát és az imádott nőt egyszerre emeli meg, az érzelmi játékot magas 
ontológiai szinten játszatja le. A nyelvi erő tisztán adja vissza ezt a magas szintet, főneveivel, jelzőivel, 
hasonlataival: 

• 
Mert lelkem oly tükör, amelyben 
Legszebbnek látod magadat; 
Gyönyörködöl az istenképben 
Minőnek szerelmem mutat; 
Mert szép vagy ott, mint a dicsőség, 
Hódító, mint a diadal; 
Tekintetedben angyalfönség, 
Mitől imává lesz a dal: 
Ezért lejársz hozzám az égből, 
Hogy ez arany vissz-sugarak 
Rád özönölve a lelkemből 
Fürösszék hiúságodat. . . 

Az érzelmi paradoxont: a kölcsönös vonzódásban a realizálódás, a valódi találkozás gátoltságát, a 
viszonyulás irreális jellegét szokatlan stílszerűséggel fejezi ki a kettős perspektívájú szituáció: a szép
séget felfogó és visszaverő tükör képzete. Ennek körén belül maradva a tükrözés és a fény jelképei és 
motívumai uralkodnak a versben, különösen a 2. és 3. versszakban: a visszaverődő sugarak özönlenek, a 
fényesség éget és vakít, a lehelet nem fér a tükörhöz, a lélek fényéhez és tisztaságához. E motívum
körön belül aztán a gátoltság, a teljesületlenség is megtalálja a maga összetett kifejeződését a nyelvben" 
éreztetnie, lehetővé kell tennie a pozitív viszonzás melegét - de rögtön meg is kell vonnia magától:; 
„soha" uralkodik itt a kifejezésben, a vonzódásban is; csodálat, kívánás és csalódás, megtagadótfsáfc 
húrjai egyszerre szólalnak meg. Az érzelmi kontrasztot a paradox nyelvi eszközök érzékeltetik: a tükör 
drága, de mégiscsak bútor, a fény, a tisztaság a kárhozat forrása, az istennő az alacsonyságba száll le. A 
képekben és a mondatformákban leplezett indulatszerű hevet híven tolmácsolja a nyelvi formák erős 
koncentrációján túl az ugyancsak feszített szerkezet is. Tizenkét sornyi kettős irányú, nagy lélegzetű 
emfatikus magasztalás vezeti be a kérdések sorozatát; átfogó erejű mondatok szárnyán háromszor 
lendül neki a költő: „hát" — hogy most meg kérdések sorozatával szemrehányást tegyen a tartózkodó 
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istennőnek. Az utolsó szakaszt (amelyhez már az előzőnek zárósorai is átvezetnek) fogadjuk el úgy, 
mint a Vajdára egyéb alkalmakkor is jellemző hangnem- és magatartás-átváltásnak művészileg még 
viszonylag igazolható változatát. A tükör-tükrözött szembenállása itt már a Nap-Föld-Hold hármas 
konstellációjává alakul át, s ezzel fölerősíti a lemondás gesztusát. A paradoxon így átfogóbb horizontot 
kap, s a Nap képzetével visszakapcsolódik az indító motívumkörhöz. A nyelvi eszközökben a szépítő, 
kitüntető tendenciára a pejoratív-negatív igék és jelzők sora következik, valami groteszk csalódott 
disszonanciába oldva föl a vers nagy ívű érzelemfolyamatát. 

Kései fellobbanások 

Róza nem volt az utolsó szerelme Vajdának, pláne nem az utolsó szerelmi partnere. Gina emléke 
még él, Rózával - még elváltán is - találkoznak, de az öregedő, daliás Vajda nem zárkózik el a 
kalandok és a futó kapcsolatok elől. Főként Rohics, a nyaralás semmittevése és tarka embertársasága 
közepett bukkan fel egy-egy nőalak, hogy aztán hamarosan letűnjön. (L. a Krk. II. kötetének jegyze
teiben.) Versek fakadnak az új viszonyokból, de újtípusú élmények alig; akár az élethelyzet analógiá
jára, akár csak költői rutinból, régi, ismert magatartásformák és motívumkörök élednek újra; olykor
olykor eléri a nagy líra szintjét, s egy alkalommal tud meghökkentően újszerű is lenni. Csaknem mindig 
a Tantalusz-élmény újul meg valaminő változatában; az erotikus gerjedelem parázslása és gátoltsága, 
sóvárgás és megtorpanás. íme a készlet: 

Emlékek I-fíl. Az I. rész az elbűvöltség és gátoltság motívumának könnyedebb, dalszerű, de kissé 
köznapias változata; a II. nagy erotikus fölgerjedésnek indul, de nyers, pőre, alantas ötlettel zárul; 
ugyancsak lefelé, a szókimondó közönségesség szintjére transzponál a humorizáló életképszerű III. 
rész. 

Panaszok J—HL Ez már a második, heterogén darabokból összerakott verscsoport; jele ez annak, 
hogy ha az igazi nagy ihlet fellobban is a költőben, a koncentráció, a sűrítés és a művészi önfegyelem 
kevés; a költői realizáció töredékes. Halljunk egy-két mondatot az egykori ismertetésből: „Mind a 
három költemény alap-értelme az elfojtott szenvedély romboló hatalma, melynek önmagában kell 
elégnie, mert soha nem vallható be. A költő ez érzelmet a három versben háromféleképp fejezi ki: a 
másodikban még humort is vegyít a fájdalomba." (Krk. II. 302.) Művészileg igaz hang csak a III. 
részben szólal meg: a kéjsóvár éjszaka földi csöndje fölött jelenik meg a költő Tantalusz-voltának, 
kiátkozottságának kozmikus szimbóluma, a szétrobbanó meteor. A tónus bölcselkedőn-merengően 
visszafogott. 

A legszebbnek az igazi ihletből fakadó nagy Vajda-versek sorába tartozik; a művészi igény, az 
egyenletes kidolgozás, a formai összetettség gondos alkotói munkára vall. A motívumok sok szállal 
kapcsolódnak az előző szerelmi versekhez, sőt a bölcselő költészet szomszédsága is tagadhatatlan. Az 
intonáció: a nyári égbolt szemlélete, a világmindenség mint titok, a szorongás a végtelen űrben: A 
csillagok három első versszakának elmélyültebb újraélése. Az, hogy a világmindenség titkai meg
oldódnak egy szerelmes szembenézésben, a Rozamunda I. indításának újrafelvétele: „Szemedből 
mindent megtanultam." Hogy az imádott szépség méltatlanokra pazarolja kegyeit, éppen a bolygók 
világába transzponálva, az Arabella-veis lemondóan-szemrehányóan színezett motívuma. A nap
rendszer kihűlte bölcselő költeményeiben foglalkoztatja. A záró akkord: a távol csillagon sokáig meg
őrzött sugár, végül is egy újszerű, bár az előzményekből kifejlő eredeti mozzanattal oldja fel a medi
tációk sorozatát. A tantaluszi vágy, az önértéktudat a szeretett nővel szemben, a rezignált szemre
hányás sem új hang Vajda lírájában, noha itt hangfogóval jelentkezik; ugyanúgy a szépség bűvölete, a 
szerelmes Vajda sajátos egyéni jegye. Ginára, Rozamundára a képek akaratlanul utalnak vissza: a vers 
friss szerelmi élményből támadt, s talán az is kivehető, hogy az új partner magasan az előzők fölé 
emelkedik. 

Legyen szabad a vers sikerének titkát is ebben a tényben keresnem. Rohicsba kúrára a Monarchia 
idején nem járt akárki; a véletlen Vajdát egy művelt szépasszonnyal hozta össze, aki érdeklődött iránta, 
valamelyest vonzódott is hozzá, mindenesetre méltányolni tudta a költői nagyságot is. Az ismeretség 
talán nem hozott viszonzott szerelmet, de hozott közös együttlétet, megértést a költő lelki problémái 
iránt; a vers is az együttlét szituációjából indul, s a magány oldódását érezteti. így, ebben a közegben, a 
nővel együtt meditálhat Vajda; kérdezhet, tűnődhet, mintegy dialógusban; méltóbb módon élhet újra, 
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eleveníthet fel előző költői motívumokat. Kihalljuk-e a versből a halk, de mégis majdnem heroikus 
tragikumot? A dialógusból a költő megint a magányba, a méltatlan mellőzésbe esik vissza; az „árva 
csillag", akire későn, reménytelenül jutott el a szépség sugara, valami fájó büszkeséggel őrzi ezt a 
csillagsugarat. 

Az élmény kivételes jellegéhez mérten a vers művészi eszközeiben van valami igényes ökonómia; ha 
nem Vajdáról volna szó, azt mondanám: tudatos számítás. Igényes már maga a versforma is: a 
9-9-8-9-9-8 szótagú jambusi sorokból kombinált, aabccb rímelhelyezésű strófa, amely lazaságnak nem 
enged teret; az egyetlen Vajda-vers ebben a formában. A költő lassan, nomináüs mondattal indít: 
„Szép nyári éj" - tudatosítja az együttlétet: „A parkban ültünk", - kivel mással, mint a „leg-
szebb"-bel, akinek a verset címezi. Telített, hangulatos esti kép adja meg a szituációt; ez az az emel
kedett, szinte ünnepi, de éppen ezért lehiggasztó, megilletődést is keltő külső közeg, amely a beszél
gető párt magába fogadja és a közös élmények irányát megadja. Három versszak (2., 3., 4.) a csillagos 
ég alatt a némaságból kibontakozó fürkésző filozofikus töprengésé; a nyelv művészete itt arra irányul, 
hogy megéreztesse a problémák emocionális súlyát, s az elvontságokat kézzelfogható közelségbe hozza. 
„Az égi tündöklő betűkben" merül el a pár; „szédítő mélyein az űrnek" tévelyeg a parányi ember
értelem; a titkokról a „számtudomány" csak dadog, 

Mint gyermek, ki az éjszakába 
Csodás, kísértő rémet látva 
Ajkára fagynak a szavak... 

s az éjszaka egyszerre ijesztően sötétté válik. 
A következő versszakokban megint észre kell vennünk a szerkezeti átcsapást; a kozmikus szorongás 

helyébe a költő személyes panasza lép. De megtalálja a kép-beszédet ahhoz, hogy ezt is a kozmoszba 
vetítse ki; most már, noha kissé józan hangú intermezzo után, csillagképekként áll szemben a nem
szeretett költő és a nagyvilági szépség. A nyelvi alakítás, mint az Arabellában, kitüntető és pejoratív 
jelzők és képek kontrasztjában éli ki magát; kinyitja Vajda fájdalmának és önérzetének zsilipjeit. 
Rendkívül finom a nyelvi kontraszt az utolsó versszakban: a kozmikus magányra felelnek a kozmikus 
nagyság, az egyetlenség képzetei. S csak a gyönyörsóvárgását most erősen visszafogó Vajda alkothatta 
meg ezt a különös, kettősen áttételes, anyagtalan és mégis sóváran konkrét metaforikus képet: 

Ha majd akik bűbájaidnak 
üdvözítő fényéből ittak... 

Ilyen koncentráltságú kép évtizedekig nem születik meg a magyar lírában; odaállítható a Mont Blanc-
vers híres sora mellé (Múlt ifjúság tündértaván...). 

A fürdői udvarlás még néhány versben folytatódik: Fürdői emlékek I-IL, Szerelem hatalma, N.N. 
emlékkönyvébe: a Tantalusz-élménynek, a bírhatatlanságnak, a kései szerelemvágynak hol 
könnyedebb, majdnem humorizáló, hol szertelenül kirobbanó, már majdnem groteszk megvallásai, 
küszködései a maga gátlásaival és a partner érzéketlenségével. 

Külön színfolt Vajda szerelmi lírájában a néhány hónap múlva, már Pesten keletkezett Idyll. 
Tantalusz a szerelmi élmény alsóbb szintjére száll le, szeme kinyílik a hétköznapi környezet felé, 
hangja is oldott, szemlélgető; a bölcselkedés álarcában humorizál; aztán átsejlik valami a régi hévből, de 
a beteljesedés hangulata ezt is komikus játékban oldja föl. Minden transzformálódik, hétköznapiasodik 
itt a nagy, romantikus Vajda-élményekből: a távlatokból pesti szoba, a természetből a cicák pajzán 
játéka, az izzó sóvárgásból enyelgő, kéjes incselkedes: a vers csodája az, hogy ez a transzformáció 
egyáltalán, hozzá ilyen könnyed költőiséggel létrejöhetett. 

Megint egy év telik el, s 1888-ban jön az újabb rohicsi kaland; költői emléke a Pásztor-órák című 
vers (megjelent 1888. júl. 22). Beteljesült szerelemről vall, de a képzetkör, a kifejezéskincs ismerős, 
jórészt konvencionális; az Alfréd regénye, Ha szépet látok, Rozamunda L, Páros dalok I. és egyéb 
előzményekből ismert elemekkel dolgozik a költő; fokozni akar, paradoxonaival, expresszív szó
kincsével, az utolsó versszak merész allúziójával még egyszer a nagy lángot akarja érzékeltetni. Versben 
ez az utolsó fellobbanása; szerelmi lírája lezárul; ékkor 61 éves. 
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Zárszó és kitekintés 

Ha most erre a szerelmi lírára egy összegező pillantást akarunk vetni, tekintettel lehetünk az egészre 
is, beleértve a költői rutinból, nem teljes lélekkel írt alkotásokat. Kérdés: mennyire lesznek ezek 
beszédesek a kutató számára. Állítsuk inkább egymás mellé, időrendben, a csúcspontokat; így aztán 
egy sorba kerül: G. E. IV. (Ver az isten engem), XXIII. (Én nem tudom, mi lep meg néha. . .), XXV. 
(Szeretlek, mert oly szép szemed van. . . ) , XXVII. (Indulnak már a barna felhők. . .) , XXXII. (Talál
kozunk majd még mi jókor. . .), Annak sírján, kit ő szeretett, A kárhozat helyén, Húsz év múlva, 
Arabella, Szemközt, Utolsó dal Ginához, Éjjelek, Kísértetek, A legszebbnek, Idyll, Mákszemek III., 
Harminc év után. Különös élményben van részünk: mintha nem is ugyanaz a költő írta volna őket. 
Van-e valami élményi és művészi kapocs, amely ezt a tarkaságot egységbe fogja? 

Láttuk, hogy a szerelmi élmény birodalma Vajda egyéniségében eléggé körülhatárolt. Az élet
közösség, a közvetlen érzelmi kapcsolatok, a lelki egymásratalálás nem játszanak szerepet benne; ami 
kitölti, az a szépségnek szinte hipnotikus erejű bűvölete; a szerelmi kapcsolatot ő a legmagasabb 
szinten, az érzékileg telített mámorban és elragadtatásban tudja elképzelni és átélni, mint a maga 
gyönyörsóvárgásának beteljesedését. Eléggé beszédes az, hogy a bécsi házban „tüzet lehellő 
sóhajok"-at hall, amikor képzeletében az éjszakában „kéjtől rezzen a bokor", amikor maga elé vetíti 
víziójában a „gyönyörökben haldokló" Ginát, az Éjjelek-ben „vonagló kéjgyötört ajkról kelő jajok"-at 
vél hallani. Nem tisztára földi élmény ez persze; legszebb pillanataiban valami földöntúli üdvvé emel
kedik. A — ritkán elért — boldog szerelmi élmény körül kitágul a világ, megszépül minden, széles 
kozmikus-filozofikus horizontok tárulnak föl. Noha mindig e határhelyzet-jellegű felmagasztosultságra 
vágyik, élményei számára ez csak olyan ideális végpontféle; átéli az odavezető út változatos, inkább 
fájdalmas fázisait és gátoltságait is: a viszonzatlanságot és a megnemértettséget, a féltékenységet, az 
ígéret és a megtagadás gyötrelmeit. Lázadozott a frusztráció ellen, de eljutott a fájdalmak és 
gyönyörök bánatos hangulattá, féléber emlékezéssé, csendes, bűvös emlékké való tisztulásáig is. Aligha 
van még egy élménykör, amelyben teljesebben tükröződne ez a háborgó költő-egyéniség; emberi 
sokoldalúsága itt tud legbővebben megnyilatkozni. 

De a költő, a művész számára is a gazdagság forrása ez az élményvilág. Az olvasót és a kutatót itt éri 
a legtöbb meglepetés: itt lepleződik le Vajda költői alkatának egy eddig figyelembe nem vett, egy
általán nem közömbös vonása: az ösztönös, kísérletező, új változatokat kereső költői merészség. Az a 
költőnk, akiben szinte semmi sincs a poéta doctusból, aki elvi-esztétikai kérdések iránt csak alkalom
szerűen érdeklődik, s megelégszik annyi esztétikával, amennyi saját zseni-voltának igazolására 
szükséges: minden tudatosságon innen, ösztönösen kísérletezik szerelmi lírájában hagyományos és 
újszerű lírai változatokkal és hangnemekkel. A Gina-ciklusban a dalműfajnak Petőfi utáni 
személyesebb, áthevítettebb formája szólal meg. A kései emlék preszimbolikus látomásokat vetít elébe. 
A szépség és a gyönyör himnikus elragadtatása a Komjáthy-féle eksztatikus szerelmi líra előképe, s 
előremutat a szerelmi élménynek filozófiai távlatokba való helyezése is. A hangulatlírának már 
Tompánál is megvannak az előzményei; ahogy a szerelmi bánat vagy gyönyörsóvárgás lehalkul, a 
tájhangulatba olvad bele, ez már új fázist jelent a Petőfi-Arany-hagyományú, szituációs érzelem
kifejezéshez képest. A Gina emléke XXXII., a Kísértetek és a Harminc év után féléber, laza disszo
ciációkra épülő globális hangulatképei már modernebb, lazább, oldottabb lírai közlést előlegeznek. S 
talán nem tévedek nagyot, ha az Idyll-tol a nemsokára föllépő Heltai és Ignotus könnyed-cinikus 
szerelmi évődései jutnak eszembe. 

Mindez azonban, sajnos, csak ösztönös kezdemény; Vajda nem dolgozik programmal, nem lát bele 
elvi tudatossággal az irodalmi fejlődés adott stádiumába. A vegignemjart utak elszomorító látványa 
Vajda költészete — a szerelmi lírában is. Mégis lezárhatjuk ezt a fejtegetést Vajda költő-voltának nagy 
paradoxonával: ez a zord, magába zárt, egocentrikus egyéniség a költészetben ösztönösen nyitott volt. 
Költészete nem zárt esztétikai univerzum a maga korában: utak nyíltak belőle a jövő felé. 
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Jegyzet 

Vajda János különös emberi egyénisége, életfolyásának ismert vagy homályban rejlő mozzanatai, s 
nem utolsó sorban költői alkotásai kezdettől fogva csábító tárgyai voltak a napi kritikának és az 
irodalomtörténetírásnak. Különösen megnövekedett az érdeklődés a felszabadulás után; Komlós 
Aladár monográfiáját követően megindult összes műveinek kritikai kiadása is. Ebben a helyzetben a 
mai kutatónak, ha új szempontokat és új koncepciót hoz is, lehetetlen mellőznie a már kész filológiai 
és esztétikai-irodalomértékelési eredményeket. Ez alól az én tanulmányom sem kivétel; hogy csak a 
legfőbbeket említsem, igen sokat olvasztottam be Schöpflin, Komlós, Barla Gyula és Boros Dezső 
eredményeiből; erre a szövegben a kellő helyen hivatkozom is. E tanulmányom voltaképpen - előző 
érdeklődésem folytatása gyanánt - a kritikai kiadással való foglalatosságból és egyetemi előadásaimból 
nőtt ki; közben igyekeztem még egyszer számot vetni Vajda emberi és költői alkatával. így készült el 
előzőleg „Vajda János költői arcképe" című portrém, amely a Studia Litteraria Vajda-emlékkötetében 
(1977) jeleriik meg. A szerelmi líra elemzése közben - mint az olvasó láthatta - többször hivatkozom 
ennek eredményeire. Ezek az újabb alkotásaim a „Költők és írók"-kötetben megjelent két tanul
mánynak (Vajda János pályakezdése, Gina költője) nem annyira folytatásai, mint újragondolásai. 
Vajda szerelmi ciklusait a szokásos rövidítésekkel idézem: Sir. = Sirámok, Sz.Á. = Szerelem átka, 
G.E. = Gina emléke. 

Még egy különös, nem közömbös körülményről kell számot adnom. Az egykori Pesti Napló napilap 
nyolcvanéves jubileumára „Halhatatlan szerelem" címen pompás albumot adott ajándékba elő
fizetőinek. A kötet mumellékleteirol nem is szólok, de az olvasó együtt találja itt tematikus rendben a 
magyar és a világköltészet legszebb szerelmes verseit, Sapphotól illetve Balassa Bálinttól Tóth Árpádig 
(a kötet 1930-ban készült), s felvonultatja a magyar műfordító-gárda minden kiválóságát. A véletlen 
akkor adta kezembe ezt a szép antológiát, amikor éppen Vajda szerelmi lírájával foglalkoztam. Nem 
tagadom, hogy az akaratlan összehasonlítás nyomot hagyott értékelésemen: Vajdát, akit önmaga is, 
hívei is mindig túlértékeltek, a csúcspontokhoz viszonyítva bizony szigorúbb mértékkel kellett meg
ítélnem. Mentségemül szolgáljon, hogy a Vajda-szakirodalomban ennek a szigorúságnak is van erős 
hagyománya. Aki az én mércémet mégis túlszigorúnak találná, annak egyet tanácsolhatok: olvassa 
Vajda szerelmes verseit az említett Pesti Napló-antológiával párhuzamosan. 
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