
Hogy ncm tudok szeretni lanyhán,
Csak szertelen, szörnyen, nagyon.
Úgy ég a Vérem, mínt a kátrány
A tengeren kigyult hajón.

TóHalusy István

A LÁTOMÁSOK KÖLTŐJE

,,Pesszimista egy optiJmista korban, romantikus az izlés realista for
dulóján, illúziók embere az illúzióiban csalódott s kiálbrándult nemzetben,
szertelen, míkor mértéktartás volt az általános jelszó, vílágnézetí ellen
tétek közt hánykódó egy szílárd, általános vílágnézet idején." - Igy raj
zolja meg Schöpflin Aladár' néhány markáns vonással Vajda János port
réját s költői, emberi ,,szituációját" a XIX. század Magyarországában. Az
utolsó húsz esztendő, Bóka László kötetnyi esszéje s kWált Komlós Aladáe
sokágú kutatása nyomán sok részlet-vonást tisztázott Vajda életművével

kapcsolatban, sok részlet-szépséget megragyogtatott költői hagyatékáoól.
Lényegében azonban Sc!höpf1in Irodalomtörténetének háromlapos rajza
ma is klasszikus teljességű összeíoglalás. Ha Vajdára gondolunk, ha róla
Lriunlk vagy beszélünk, meglepve vesszük észre, hogy csak kommentár,
hogy illusztráló, jóváJhagyó személyes vallomás, amit gondolunk, mondunlk
vagy leírunk, ehhez aháromlapos összefoglaláshoz,

Kor, melynek Bi1apszíne az illúziókból való kiábrándulás, a bukott
forradalmak utáni "recollectio" keserű és nemes, realizmusa, melynek
lelke - őszintén vagy fájdalmas szemhunyások áIrIán? - ,,sziláId, álta
lános vílágnézetv-ben próbált a nemzethalál tragédíáia után optimizmus
sal nézni a jövőbe ... igen, ilyen volt Vajda kora. S ha költészete kor-
társai !közt értetlen ídegenkedésbe ütközött, nem csa1k "szerte3.ensége"
okozta, A nemzeti klasszicizmus "egésze ellen szólt" az ő életműve is,
akárcsak később Adyé, s puszta létével aITÓl tanúskodik, hogy a kiegyezés'
korának orrnai alatt már ott sustorogtak a nyugtalanság vulIk:ános erői,

amelyek 'a századforduló éveiben Ady nemzedékével törtek fölszinre.
Tudjuk, hogy a nemzeti klasszicizmus többet adott, mínt igért. Aranyt

Babits és Kosztolányi szemével látjuk, szívével szeretjük, s fölfedezzük
benne Baudelaire kortársát, ahogy Keményben és Gyulaiban is ráisme
rünk Balzac és F'laubert ízeére. A realizmus, az "erkölcsi ihletű" szemér
mes és becsületes irodalmiság s a drágán vásárolt tökély remekel közt
mégis szívesen keressük olykor Vajda írrásait. Hogy míndössze csak
nyolc-tíz hibátlan verse van (de "azok a magyar líra legjavából valók" 
írja Schöpflín), az való igaz. Az ő útja nem a formai teljesség szépségén
keresztül veret. A védekezés, a jámbor törekvés meg a 'kihívó dac sugal
latától befolyásolva nem tisztult soha olyan nemesen egyszerűvé, mint
néhámy évtizeddel utána Ady.

Mint a salétromos rakéta,
Mely égbe Vágyva, sustorog,
Erőlködését mosolyogva
Nézik le fényes csillagok.

(Fürdői emlékek II.)

Hatvanéves korában Lgy jellemzi szerelmét. Ez a sustorgó, magasba
vágyó s mindig visszahulló, nehézkes, kátrányos lobogás költészetét is
jelképe2Jl1eti. De vajon csak a !hilbát1an vers teszi naggyá a költő t ? A
,,sajnos Victor Hugó", mellyel Valéry megfelelt arra a kérdésre, kit tant
Jegnagyobbnak a francia lfriikusok közül, másra enged következtetni. Vaj
da Iírája tökéletlenségében is a magyar Ura egyik legnagyobb magaslata
- élete "szimbolikus élet", müve tanúság.

A realizmus korában Vajda a romantika örököse, s az Ady nemze
dékében jelentkező új-romantilka előfutára. Ady "lelJkéaJ.ek atyját" látja
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Szól a zene, olyan szépen szól,
Csodálatos búból-bánatból.
Oly szornorú, mint az őszi szél.
Fogy a sugar, hull a falevél ...

B köszönti, Bóka László Kosztolányi elődjét keresi benne. Hogy formá
jálba.n, nyelvében, V'eI'Selésében az: első látásm nyilvánvaló. Baróti Szabó
és Vöro6marty költői örökségét ő közvetíti Ady felé.

Stílusének jellegzetességei Ik:özül Komlós .Aladár a pátoszt emeli ki:
"Lírája a patetikus költészet egyik legszebb példája irodaJmunkban, azé a

hangneme, amelynek korábban Berzsenyi és Vörösmarty adta nagyszerű példáit.
Világos, de főképp 67 után elsorvad nálunk a pátosz, vagy deklamálássa hígu};
sokáig, egész Ady Endrélg nem tudja más Igazán megszólaltatní, mint Valda és
Tolnai Lajos."

De nemcsak pátoszávad készíti Ady útját. Petőfi népdalainak hangja
az ó verseiben válik olyan távlatossá. egyszerűségében sokra-utalóvá,
mint később Ady és Balázs Béla tollám. Az egyszerű ősi sorok közönséges
páros-, kereszt- vagy félrímes stróf~ban, esetleg éppen rfmtelenül, sza
badon folyó egymásutánban, az ő verseiben megdöbbentő mélységeket
idéznek primitiv, ősi, elemi s éppen azért ínvokatrv, szinte mágikus erejű

dallamukkal :
Nem is szomorü már, de szrlaj :
Nem is sóhajtás, de kínos jaj,
Szivem tépík, fejem Ingatják.
Mint a szél a fáknak sudarát.

(Glna emléke XII.)

,,A jáborfa regéje", a "Mit kongnak bongnak a harangok" s a "Kiáll
hatatlan szépről" megkezdett epikus költemény az ősi nyolcas ringató rit
musán dalolja végig ezt a varázslatot,

Később, amint mélyültt és gazdagodott a mondanívalója, ezeknek a
vizaonárius hangulatoknak, képeknek ihletét sokszor inkább nyugateuró
pal sorokra bízta. Az "Éjjel€ik" pontosan Vörösmarty dallamát idézi, s
nem míndennapí feszültségeiben valóban médtán idézi föl:

A sötétség kigyúl,
Elhallgat a madár.
Felhő Irul-pirul;
Minden vágy telve már?
Mely kéjbe fuldokol,
Az éj nekem polcol,
Hallgass szívem r

S ha jobban megfigyeljük, olykor nemcsak a ritmus: különös borok
zamatától részeg a rfm is:

o mily dicső, mi fölséges lehet Nincs mít kutatni már tovább,
Ragyogó ég, penészes rög helyett! Ismerve m1ndkét szélén a világ.
Megtérní egyenest, egyszerre abba, Ezentúl még unottabb, üresebb.
Mely minden éltet, üdvöt oszt, a napba! Szívében egy legújabb, üde seb.

(Halál) (A szornorú körutas)

Ezek a helyek nem tipikusak Vajda költészetében. A dallam tiszta
fakadásénak s a rím újszerű szédületének rítlkám. adja át magát eny
nyire, s ahol ~eginiká:bb önmaga, ott ez a kísértetes nem-rnindennapí mély
ség kopáran. prózaí-szabálytalanul nyíljkbele a verseíbe:

Ahol egykor a vidámság
Edes epret szedett volna,
Kérlelhetlen mérgll UlzllUlg
Legel a gyepeD ropogva... (Oina emléke XV.),
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· A strófa utolsó soráiban megtörik -. az amúgy se nagyon ll'l.ély,re rit
mizált - dallamív, s éppen ezzel mond sokat, nagyon sokat, éreWetJi.
meg a lángok pusztító, démoni hatalmát. Altalában - Sík Sándor meg
állapítása szerínt - "a szerIkezeti, műfaji, nyelvi formaelemek, melyekkel
Vajda dolgozik, az Arany-iskola közkincséből valók". Hogy azonban ezek
mellett a formaelemek mellett, velük békés egységbe forrva, sőt súlyban
fölébük kerek:edve helyet kap a romantika hagyatéka és a készülődő

Nyugat stílusreformjálnak bujkáló ~'~rete, és hogy az Arany-iskola for
makincse is új .Jfraí lényeg" hordozója lett: az mélyebbre utal, Vajda
költői magatartásának alapállása felé.

A költő formai megoldásainak [ellegét elsősorban a szó - tágabban
a nyelvi kifejezőeszközök: és a valóság viszonyáról vallott (vagy hítt) hi
tének jellege határozza meg. Szó és valóság egymásra-termettségét S<JIha
nem hitték annyira a magyar irodalomban, mint a nemzeti klasszicizmus
szilárd világnézetű korában, épp Arany költői pályájának k;]bon,takooása
idején. Hogy a szó eszköz, csak teste a gondolatnak, s hogy viszont a
gondolat teljesen beletestesülhet a szóba, tán még Kazinczy sem vallotta
olyan meggyőződéssel,mínt ez a realista iskola.

Előttünk Vörösmarty egészen másképp gondolkodott. Valóságon ő mélyebb,
gondolaton ő személyesebb vaLamit értett, mint amit a szó, az egyszeru "kidallás"
biztos eszköze szocializálhatna. Individuum lneffabile:

Nem mondom, mint szeretlek,
Hollelnék arra szót?
Nem érez, a ki érez
Szavakkal mondhat6t. (Idához)

S a Nyugat stílromantikája újra visszatér a szö és valóság kettősségének gon
dolatához. Legvilágosabban talán épp Kosztolányiban, aki teljesen és programsze
rüen a szö múvészénak vallja magát, s a szó nevében megtagadja az élményt.

Multnak és jövőnek ez a hitetlensége bujkált Vajdáoan, amikor nem
bízott a kimondás, a klasszikus "egyetlen helyes szó" lehetőségében, s
ílnkább szuggerální, sejtetni akarta a "mondhatatlan"-t, mint kimondani,
s mikor - lemondva a mondás kötelezettségéről - szavakra. képekre
bízta magát, amelyek mindig ott kavarogtak, készültek le1!ke rnélyén.

Mert ő maga is szuggesztiók rabja volt. Szavait, képeit nem teremti;
kínlódva veti ki magából, rnínt vulkán a lávatömböket, vagy inkább pró
bálja csak kivetni magából, de haláláig viselős velük. Egy-egy szó, rnínt
a sustoTok, egy-egy szókép vagy verset-betöltő szimbolum, mint a nap
képe vagy a virrasztók szírnbóluma, egész életén át kiséri, s újra meg
újra kirobban belőle, hogy visszahulljon a forró vulkántorokba, ott forr
jon, izzon tovább, és készülödjön újra ég felé - [eléül annak, hogy még
nem izzott ki véglegessé: még nem juthatott a csillagok magasába.

•••
A vizek fölszírnét szelek fodrozzáik, áI1l1yalk és fények színezík: a

mélységek sodrat rníndössze lllIéhálIly erőnek törvénye díktálja. Vajda a
mélységek költője, költészete három-négy nagy ihletből fakad, s az azonos
ihlet változatlan képanyágú kifejezése - ha a kötelességből vagy ríva
Iítáeból írt darabokat leszámítjuk - egy költemény benyomását teszi;
olvasásakor szinte hajlandók vagyunk elfelejteni, hogy a ciklus első és
utolsó dalraJbját jó félévszázad választja el.

Egy Vörösmarty a benne hullámzó feszültségeket kívetíthette a kül
ső V'i1ál?iba. Eredetében "tárgyta1.an" ihletéhez találhattott tárgvat a re- .



forrnkor nemzeti küzdelmeínek eszméiben, problémáiJban. Mélyböl induló
költészete e ,,közérdekű" térnékon keresztül utat is talált a közönséghez:
Sz6zatában a "népek hazáját' szólítja meg. Vajda ellenben így nyílatko
ZjJk koráról: "Ez a kor a szervezkedett középszerűség összeesküvése a
rendkívüli, a nagyszeru ellen; a korlátoltságé a lángész ellen; a kontárok
sokaságáé a tüneményes meeterek csekély száma ellen." Ebben a kor
bain a mélység embere magáramaradt. A nagy indulatok, álmok ihletettje
nem vetíthétte ki vívódésait közös célokba, problémákba, s így meghall
gatásra sem számíthatott többé. Vajda, aki az elrendeltetéses, belülről

építő történelmi "hős" alakjának legtökéletesebb megvalósulását Napo
leonban látta, rájőn arra, hogy az ő korában Napoleon életét nem lehet
újraélmí. "Mert ha ember születnélk is hozzá, nem lesz hozzá többé világ."
Költészete ezént oly vasszhangtalan, ezért oly eleve magának való. VÖJ."ÖS.
martY csak a Vén Cigán1J1; írta ilyen Ielkíáüaootoan: Vajdának egész
oeuvre-je ebből a helyzetbdl született meg.

S mivel az emberi személy relatív valóság, tarrtalmi, érzésed, ener
giái másokhoz való kapcsolatokban gyűlnek, érnek, találnak megfogal
mazást, azért a magányos Vajda sincs egészen egyedül. A lelke mélyén
feszülő erők egy elihiibázott szerelern tragikus konflfktusában. gyúlnak,
önemésztő, sustorgó Iobogásra, Lehet elemezni ennek a szerelemnek "fe
héren izzó érzékíségét" (Schöpflin), el lehet tűnődni, mílyem keserű sors,
hogy - Móricz Jgoromba szavával - "Vajda János, a költő, az érzelmek
szétrobbanó embere szerelrnes lesz egy nóstényálla1lba"; Vajda szerelmé
nek: igazi "izgalima", igazi rendeltetése, azonban nem ez. Alátomások
(költője, a mélység eljegyzettje keres valakit, akinek kimorlldihatja magát.
Valakit, aki előtt megszülethetfk, akinek bírásában meghódíthatja ön
magát is. A magányos hajó lángra gyúl - s -csoda, ha tüze kátrányos,
nehéz lobogású ?

A szellem magasán Vajda nem vár, nem remél kíegészülést. A meg
nyílás lehetöségét és mámorát a testi szerelern erotíkájában keresi. Ero
tilkájának rnélysége és szenvedélyessége (mely néhány költeményében
sz:iJnte valamí pánerotizmussá oldódik) azt tanúsítja, hogy a szerelern 
és ez a szerelern az élet egyetlen még lehetséges megoldásának tüIl!ik
előtte. Ez az érzéki szenvedély a maga gátlástalan hevével mél1Ján Ime
tett swkatlan és botrányos a maga korá-ban, de alapjában mégsem új
szerű. Előképe - szerencsésebb és minden esetre tisZJtáJbb változatban 
a Laura-szerelemben áll előttünk Vajda szerelme csak feketébb lángú
Vörösmartyénál lényegében egylzzású azzal. Ahogy kozmíkus arányaiban
is csak Vörösmarty nyomán jár, a benne érő lehetőségeket érleli gyü
mölccsé - és teherré.

Mert az a megdöbbentő. hogy ami Vörösmartynál hódítás és kítá
rulás, az Vajdában átok és teher. Nemcsak a képek válnak magaalkotta
zsarnokaívá, a romantika minden nagyszeru bontakozása visszájára fOl'
dul az ő életében. Ahogy a romantika politikai ambícíóít Vörösanaoty,
úgy élte végig és élte "túl" Vajda megtörve. összezúzva a romantikus
szerelem-igény kibomlását és törvényszerű kudarcát, S aJhogy Vörösmarty
fenékig akarta üríteni a kelyhet - s a "forradalom után" nem a ",recol,.
lectio" realízmusával, hanem a Vén Cigány keserű gyötrelmével kós
tolta ,,különös örömök borát", úgy Vajda is végígélte és végígkínlódta
ennek a szenvedélymek mínden pusztító rombelását.

S mínt Vörösmarty a Vén Cigányt, ő legnagyobb verseit ebből a sze
relemből merítette.

• ••



Roekad07Na a magány terhet alatt és a szerelemben csalódva Vörös-
marty és Petőfi nagyobb szerelrnében, a lhazaszeretetben próbált ő is
élettartalmat, személyes kibontakozást találni. DE neki egy látomása
lehet c68lk a hazáról:

Itt a nagy halott előttünk,

Kiteritve, mereven.
A hideg, a téli éjben,
Csillagoltó sötétségben
Mi vagyunk még éberen. (vírrasztök)

Böpiratokban, olykor versekben is próbálja VÖI"ÖISmarty módján rnun
kára, megújulásra izgatni az elveszettek maradékait, s egy-egy sorában
meg is zendül az amítíkus pátosz meg elszánás, amely Vörösmarty ha
sonló költeményeínek ihletője volt, de igazában csak álmodmi mer a
,,ruhetetlen" reményről:

A holt szeme félig nyitva;
Hátha meg nem volna halva;
S lehetne még valami. . . (u. o.)

Inspírálója, élete kibontakoztatója nem lett a halott nemzet ügye,
hazaszeretete azonban épp ezáltal egészen sajátos színt kap, egész külön
leges szerephez jut lelki életének alakulásában. Az elhagyott, megcsu
IDlt, megtiport haza sorsában saját 'Sorsának monumentális mására is
mer, s benne magában vele egy-arcú, egy-végzetű testvérre talál. Kife
jezetten nem mondja ki sehol, de aIhogy jellemzi a magyarság sorsát,
alakját, szavai félreérthetetlenül önmagára, meg "életátka képére", az
üstökösre utalnak:

:f:n nemzetem, ez a te multad képe.
Hogy szám szerínt kevés vagy, ritkaság,
Meg-megrohant a gyáva sokaság.
Hogy kis szigetként állsz a néptengerben.
Páratlanul, rokontalan, egyetlen,
Segélve még mást, soha senki téged -
Ha mégis élsz, ez méltó büszkeséged. (Lenni vagy nem lenni}

Valami magánál nyomorultabbat, hősibbet keresett Vajda, amikor a
nemzet sorsára gondolt. Ezért fájt neki olyan elemi fájdalommal a ki
egyezés, amikor egyetlen javát, hősi becsületét játszotta el ez a vele egy
sorsú, de immár "bukott hölgy" (Luzitán dal). Becsületet, amelyben saját
életének is egyetlen támaszát látta s hicdette kevélyen.

Ha í,gy szemleljük hazafias Iíráját, megértjük, hogy a munkára,
realizmusra sürgető program-versekben maga számára is új utat keres,
utat valami keményzsígmondí életfölfogás felé - mely hiszen szintém
őrület felé vitt.

Oo ••

A haza sorsa azonban nem változott meg, Vajda sem tudta újjáal
kotlni önmagát, s igy élete során mégis egyedül maradt szerelmével vagy
szerelmeive1 s az abban rányíló végtelenséggel.

A végtelenség, az ő számára nem Isten személyes valósága, mely
alakot ad és határt szab minden teremtett valónak. Ö a romantika és a
XIX. század historizmusának meg természettudocnányának evilági vég
telenséget ismerte, annak gondolatával binkózott és viaskodott, De a tér
nek és időnek e kozmikus távlatú, elrnúíással és megmaradással teohes
,,gondoLt" végtelenje személyes jelentést kapott az ő szemében, mert sze
relmének kínjáJban nyílt elé. A mindenség távlatai, a Kordillerák hava,
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s a csil1agvi1ágok végtelenje az Ő számára ennek a szerelemnek dÍlSZ1e1Je
csak Az idő megújítja a füvek, a fák, a bogarak világát, talán a tudat
lkí.njáJt is megörökíti, de széttépi GinJa szépségét, a pótolhatatíant, az egy-
szervalót: -

Hóhér idő, ádáz kezével,
Letörli ajkad bíborát. (GIna Emléke, XXX.)

Az anyagvdlág örök állandósága mellett csak még kiáltóbb a szemé-
lyes szépség elmúlásának tragédiája:

örökre, végképp, menthetetlen,
Te múlsz el egyedül, magad,
A halhatatlan egyetemben
Mindent fölérő áldozat. (u. o.)

De az idő szétőrlí a testet, a pecsétet és beteljesedést, mely által ,;re"
lett a "valaki"~ből; s elsodorja a pillanatot is, a múló, be nem töltött le
hető6léget:

Nem úgy van az, mint hiszik, tartják.
A porban a halhatatlanság.
Nem vész el innen semmi, semmi,
Csak ami nem birt megszületní.
üdvözítő csók. mely elcsattan,
Ml megesett, lett halhatatlan.

Csak a testet nem öltött ábránd,
Be nem telt vágy, el nem lobbant láng,
Az elszalasztott meddő óra
Nem fordul itten vissza jóra;
Csak az van halva itt örökké,
A mult nem hozza vissza többé.

Soha többé!

Ha van tudat a túlvilágon,
En mindig ezt az órát látom.
F: hézagot a mult időben.,

Mit ki nem tölt a teremtő sem ...

(Kísértetek)

A test megújuló. pusztíthatatlan léte, s az öntudat halállal meg nem
szakadó emlékezése (amelyet Vajda mindig hitt s rettegett) a szerelmi
tragédia hátterében gyötrő és szédítő bizonyosság lesz. A romantíkusok
nagy hódítása, melynek pátoszával szembefordultak a fölvilágosodás ra
cionalizmusával, ím ismét átokká érik Vajda számára. A végtelenség
csak ail:cl{or "megoldás", ha személyes és szeretettel teljes, a kozmosz csak
akkor lehet kerete és nem megölője a személy élete-bontakozásának, ha
a személyes lsten rendezett, s számunkra rendezett alkotása,

Vajda világképében a nagy Te nem az Isten, s a végtelenség meg a
kozmosz törvénye csak az Isten személyében válnék értelmessé és meg
élhetővé. Nélküle "halál és öröklét" egyformán átok; az elmúlás és fönn
maradás, 'a "mindig és soha" lehetősége rettentő dilemma: Vajda vissza
hőköl a halál gondolatától:

"Elmúlni innen, mindörökre !
Mi szomorú gyász, végezet I ..."

de az öröklét gondolata egyenest kétségbe ejti:
örökké élni, élni, élni,
Lét kinja bármi szaggató;
Soha, soha meg nem pihenni ...
Irtóztató, irtóztató! (Nyári éjjel)

:&; harmadik megoldást nem lát maga. előtt. A végtelenség "üres", ,,süket",
"visszhangtalan", mert magatudatlan, személytelen hatalom, valamikép-
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pen Istennél is erősebb. Istennél, akinek személyes végtelensége, teremté
Úr'-NOlta idegen gondolat Vajda száméira. A személyesélet megvalósulá
Bának egyetlen lehetősége, a szerelern tragédiába sodorta, s a végtelen
nem érti meg, nem enyhíti, csak fokozza és megörökíti kÍJnját. Csoda-e,
ha kegyetlenül magányosnak, elhagvetettnak érzi magát a ráboruló ide
genség ölén ?

Im itt vagyok a sötétségben,
Tehetlen, árva, elhagyott.
Nem hogy kié, de voltaképen
Azt sem tudom, hogy mí vagyok? (u. o.)

Megélte s megénekelte az értelmetlen éjszakába való kivetettség pá
toszát. Előbb csak a romantikusok káínkodó bűn-magasztalása szól so
raiban (Életbölcselem), később, amikor az "örök fényesség" lebeosült üd
vére s a "szűz öl" kárihozatára is másképp tekintett, már nem erény és
bűn, örök-üdvösség és evilági jó párhuzamában gondolkodott. Szándéko
san használtam az előbb 'a "kivetettség" exísztencialtsta terminusát.
Utolsó korszakának verseiben szinte az exisztencialisták szavaival fogal
maz, az ő lelkükkel néz szembe lét és elmúlás, pillanat és rnindigvalóság
abszurditásával:

... Hát hasztalan, hiába minden!
Léted, vílágod titka zárva.
Magadra vagy hagyatva itten,
Kitett lelenc, apátlan árva.

Szülőd előled elrejtőzik.

Szégyenli tán magát miattad?
Vagy ebbe :án az intés rejlik:
Légy ura, istene magadnak.

A feneketlen sötétségbe
Tudj beugorní készen, bátran.
Ha ö csodás az öröklétben
Légy nagyszeI1i te a halálban ••• !

***

(Est-hamngJ

Bóka László katolikus költőnek rnondta Vajdát, s mí sem hihetjük el
Komlós Aladárnak. hogy a katolikus kortárs-lapok merö ellenzékieske
désből próbálták pártját fogni az Akadémia s a hivatalos irodalom ellen
VÍvott küzdelmeíben. Mint a romantika - melynek végső kdfejlődését éli
s szenvedí - Vajda is katolikus; ha hitében nem: igényeiben. A szemé
lyes istenkapcsolat vágyának szentágostoní nyugtalansága kergette, ih
lette egész életében. Csakhogy hí.t nélkül csonka szárny a vágy: gyász és
betegség. Vajda érezte ezt. Megpróbált "gyásza dladaláoan" megállni a
ráereszkedő éjszaka előtt, Emberile,g legnagyobb s talán egyetlen "érde
me", hogy ez sem sikerült neki. Diadalmas pátosza rrtka kísérlet 
végső s állandó szava a beteg kiáltó kínja, borzadása.

Becsületes beteg volt. Ezért lehetett nagy költővé, s ezért nem fo
gadta el költőnek az a kor, amely a költőben nem beteget: orvost kere
sett. Becsületes beteg volt. S ezért tagadták meg azok az orvosok, akik
nek nem volt gyógyszeriiik a bajára.
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