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Vannak korok, amelyek óriássá teszik, s vannak, amelyek szinte észrevét lenül 
felórlik, felmorzsolják legtehetségesebb fiaikat. Va jda először a szabad száguldást , a 
mindenre képesítő forradalmi lendületet ismerte meg, aztán az e lnyomatás nemes 
pátoszát, s végül a dualizmus elkedvetlenítő, elszürkítő, „ahogy lehet" évtizedeit . 
A reformkortól a millenniumig közvetlen közelről, költőként és pol i t ikusként szem-
lélhette a magyar progressziónak a társadalmi előrelépésért, és a nemzet f e n n m a r a -
dásáért vívott keserves, módszereit a lehetőségekhez igazító küzdelmét. Megér te t te 
és mélyen átélte, hogy kora mindehhez még egy nehéz leckét is fe ladot t s z á m á r a : 
éppen az ő eszmélkedésének az éveire vált világossá, hogy a hagyományos vi lág-
nézet elveszítette biztonságot adó érvényességét. Szembe kellett néznie a X I X . szá-
zad derekától hozzánk is elérkező materialista, jobbára vulgáris mater ia l is ta filozó-
fiával. Az már kevésbé volt világos a számára, hogy reá vá r a magyar l í ra m e g ú j í -
tásának feladata is. (A költészet formai, nyelvi, elméleti, történeti kérdései kevéssé 
érdekelték.) Mindehhez adatot t neki egy hol előrefutó, hol lemaradó, az tán il lúziót-
lanságba süppedő emberi- társadalmi közeg, s egy sajátos, önértékelési zavarokkal 
küszködő emberi és költői karakter . 

Mint annyi más költő, ő is szenvedett a furcsa kettősségtől: val lani szeretet t 
volna, megnyilatkozni; s eközben nem tudott, ta lán nem is aka r t te l jesen őszinte 
lenni. A magános különc pózaival bástyázta körül magát , úgy tett, min tha függet le-
nítené magát a világtól, annak véleményétől, közben pedig alig leplezett, szinte gye-
rekes vágy élt benne, hogy foglalkozzanak vele, dicsérjék, megbecsüljék. Megfe j the -
tetlen titok akar t maradni, de versben, novellában, tanulmányban, ú j ságc ikkben sza-
kadatlanul önmagáról beszélt. Teljes és intenzív életre vágyó mohó egyéniség volt, 
aki kellő önismeret hiányában sokakat, s legtöbbször önmagát is félrevezette. Ez is 
hozzájárul t ahhoz, hogy kevés költőnket értették olyan sokszor s annyi fé leképpen 
félre, mint őt. 

A 20 éves kamaszt néhány zsengéje alapján költővé avat ták, tagja le t t a Köz-
vélemény Asztalának, Petőfi, Lisznyay, Jókai ba rá t i körének, holott még jó néhány 
évig alig több, mint Pétőfi-epigon. Az elnyomatás éveiben, amikor az írókat , költő-
ket válogatás nélkül ünnepelték, mer t nemzeti demonstrációnak tekinte t ték az iro-
dalom ügyét, neki is ki jut a lelkes elismerésből, pedig még mindig meglehetősen 
kiforrat lan alkotó. Röpiratait a 60-as években, az önbírálatot és a Polgárosodást 
gyalázkodó pamfletnek olvasták, s azzal vádolták, hogy kigúnyolja a hazaf ias buz-
galmat, a nemzet önvédelmi ellenállását; nem vet ték észre, hogy a provinciális kö-
zépnemesség mulasztásaira, a polgárosodás, iparosítas sürgető parancsára k íván ta 
felhívni a figyelmet. Gyulai és tábora, a személyes sértettségen túl, azért nem mél-
tányolhatta, mer t egyenetlen, nem egyszer selejtes művei e l takar ták előlük r emek-
léseit. Hívei, az irodalmi ellenzék képviselői; bará ta i (Zempléni, Ábrányi , Endrődi) 
viszont hiába magasztalták, ha nem lá t ták világosan azt a kettősséget, ami t Schöpfl in 
úgy fogalmazott meg, hogy Vajda versei olyanok, min tha ket ten í r ták volna őket, 
egy zseniális költő és egy esetlen rímfaragó. 

A beállítások egyoldalúsága, túlértékelés és lebecsülés kettőssége halála u t án is 
megmaradt . Lá t ták benne Ady elődjét, a Petőfi-hagyomány egyetlen hűséges őrizőjét, 
a kiegyezéses korszak következetesen haladó nagy költőjét, s lá t ták benne a betege-
sen becsvágyó, irigy és féltékeny különcöt, a meggyőződéseit sűrűn váltogató poli-
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tikust, a tehetségével rosszul sáfárkodó költőt, aki hanyagsága miatt , néhány zse-
niális felvillanását leszámítva, szinte mindig önnön lehetőségei, elérhető szintje alatt 
marad t . Nevezték az utolsó romantikusnak, és az első modernnek, s al ighanem 
mind a kettőnek joggal. Homlokegyenest ellenkező értékelések születtek költészeté-
ről, politikai pályájáról, s szinte természetes, hogy egyéniségének megítélése sem 
egységes. Mint ahogy maga az ember is nehezen kiismerhetőnek bizonyult. Jókai, 
egyik legjobb ismerője írta róla: „Egyik vonásban gőgös bojár, másikban felgyürkő-
zött sans-culotte, a harmadikban igazi költő." Hogy fér t meg egymással a „Mont 
Blanc-ember" nagysága, „szirtmagánya" az apró megalkuvásokkal, a kicsinyes hiú-
sággal? Mit magyarázzunk a múlt század második felének paralizáló társadalmi 
állapotaival, mi írattassák irodalmi viszonyaink, s mi egy nem mindennapi szemé-
lyiség számlájára? 

Vajda kétségtelenül nem volt olyan műveltségű, tudatosságú eszmélkedő, mint 
Eötvös, Arany vagy Kemény. Politikai vonzalmaiban is meglehetős szerepe volt az 
ösztönösségnek. Már egészen fiatalon, de később is egyforma hévvel rajongott Napó-
leonért és Petőfiért . Napóleon az ő szemében, akárcsak Julién Sorel, Lucien de 
Rubempré, Andre j Bolkonszkij, Raszkolnyikov és a XIX. század megannyi tehetsé-
ges, nagyratörő, önnön lehetőségeit kereső névtelen f iatalembere számára, nem tör-
ténelmi vagy politikai képlet, hanem az egyéniség korlát lan önmegvalósításának pél-
dá ja . Természetesen Vajda átérezte Petőfi eszméit is, de a közvetlen közelről látott 
bá lvány tüneményes pályája elsősorban becsvágyát szította. Ezzel magyarázható, 
hogy 48-ban Vajda még ingadozik a katonai, politikai és költői karr ier között. És ez 
az oka annak is, hogy a forradalom és szabadságharc oly felemás nyomot hagy köl-
tészetén. A Petőfi nyomán és modorában írt forradalmi költemények (Honárulókhoz, 
önkéntes dala, Franciaországnak, Éljen a köztársaság, A uörössipkás) min tha a sze-
mélyiségnek csak felszíni rétegeit mozgatnák meg. Legalábbis erre mutat , hogy az 
50-es évek elejének tragikus légkörétől, Arany, Vörösmarty, Tompa ez időbeli költé-
szetétől meglehetősen eltérő, könnyed hangot ü t meg az osztrák hadseregbeli kény-
szerkatonáskodásból való hazatérése után. Nem jelent ez nála hűtlenséget 48—49 
emlékéhez, hiszen A virrasztók és a Hajótöröttek ezen időszak legszebb, s legtisz-
t ább eszmeiségű hazafias allegóriái közé tartoznak, pusztán annyit, hogy túlságosan 
f iatal volt 48—49-ben, s hogy forradalom- és Petőfi-rajongását nagyon is színezte 
valami kamaszos becsvágy. 

Az 50-es években katonai és politikai ambíciói szükségszerűen hát térbe szorul-
nak. A nemzet szinte egyetlen megnyilatkozási teréül megmaradt irodalomban egyéb-
kén t is tár t karokkal vár ják . Ekkor is sok az utánérzés verseiben: a Szerelem édené-
ben a Petőfi-féle, népies, dalszerű megszólalást imitálja, nyilvánvalóan Arany hat 
vitézi tárgyú verses epikájára . (László vitéz, Béla királyfi). De az 53-as Sirámok című 
ciklus két da rab ja (az I. és a III.) már az öntörvényű, eredeti és nagy költőt áll í t ja 
elénk. Az 54-es Szerelem átka és az 56-os Gina emléke versciklusok életre szóló 
élményéhez, a Gina-szerelemhez fűződnek. (Szobája fa lára Napóleon és Petőfi mel-
let t a Gina arcképét akasztotta ki.) A Gina-versek újszerűségét igazán nem mérték 
fel a kortársak. Petőfinél, Aranynál, Tompánál a lírai hős mindig az erkölcsi ember 
volt; a szép, az igaz és a jó egysége értelemmel átvilágított szférában valósult meg. 
(Arany néhány Bach-korszakbeli verse kivétel csupán.) A Szerelem átka 1. baljós 
módon ezzel a sorral kezdődik: „Én gyötrelmem, szép leányom!" A későbbiekben ez 
az ambivalencia teljesedik ki. A szerelemhez nem társul egyértelmű megbecsülés, a 
szép megszűnt az erkölcsi jó föltétlen szövetségese lenni. A költő nem erkölcsi, é r -
telmi elemekkel dúsított szerelmi epekedést ad, hanem annak természeti, emberhez 
illő változatát. Valami régi, tiszta, sokáig kétségbevonhatatlannak látszó harmónia 
bomlik itt meg végzetesen. Értelemmel és erkölccsel, normákkal szabályozott érzel-
mek helyett vad ösztönök szabadulnak fel. 

Maga Vajda sem volt t isztában e fordulat jelentőségével, mint ahogy ál ta lában 
véve sem ismerte sa já t tehetségének természetét. Nehezen tudott szabadulni a korán, 
s ta lán kissé érdemtelenül hullott babér bűvöletétől, a siker csapdájából. Ihletett 
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romantikus költőnek, öntörvényű zseninek, spontán val lomás-l í r ikusnak t ek in te t t e 
magát, s e meggyőződésében megerősítette az első 10 év osztatlan elismerése. Amikor 
aztán fanyalgásban, sőt elutasításban lesz része, és költői válságba is kerü l (a 60-as 
évek elején alig ír verset), sa já tos védekező mechanizmust alakít ki. Kudarca i ra , az 
őt ért bírálatokra mindig külső mentséget, magyarázatot talál. A napóleoni á lmoktól 
már korábban búcsút kellett vennie, 60-as évekbeli politikai fellépései, a kiegyezést 
pártoló, ma jd gáncsoló, m a j d ismét pártoló ingerült állásfoglalásai a közéleti sze-
replésben teszik lehetetlenné. A szerelmi kielégületlenségtől, kudarcoktól gyötört sze-
mélyiség hát szükségszerűen ragaszkodik a költői sikerhez, s igényel, követel foko-
zott elismerést. Ilyen megnövelt és görcsös megbecsülésszomj úhozást természetesen 
sem a közönség, sem a kritika nem elégíthetett ki. Ezért kellett minden b í r á l a tban 
kicsinyes rosszindulatot látnia, hogy zavartalan lehessen önbecsülése. Védekezés-
képpen megkeményedik a világgal szemben: önző, anyagias, törtető, kor rup t m i n -
denki az ő szemében. S ezt nemcsak a 67, de még inkább 75 u tán valóban lezüllő 
közéletre terjeszti ki, hanem például a személyes tisztességében aligha t á m a d h a t ó 
Gyulai-körre is. Igazságtalan volt tehát nem egyszer, de ezáltal a maga költői ön-
értéktudatát oltalmazta. Zsenigőgjének magabiztosságával hár í tot t el minden kételyt 
magától. Rendíthetetlen önérzettel utasított el minden kri t ikát , s minősítet te azokat 
klikkharcok olcsó fogásainak, vagy az értetlen korlátoltság baklövéseinek. 

Ennek a védekező és önáltató mechanizmusnak azonban nemcsak bénító ha tása 
volt. Többen rámutat tak, hogy Vajdáná l az önkritika, az önellenőrzés hiánya mikén t 
eredményezte sikerületlen, félkész, elnagyolt versek egész tömegét, s ezt maga az 
életmű igazolhatja. Csakhogy: a bírálatok elutasítása, a hit önmaga tévedhete t lensé-
gében, úgy lehet, inkább csak a külvilágnak szánt magatar tás , mely lehetővé teszi a 
magabiztos és kikezdhetetlen nagy egyéniség látszatának fenntar tásá t . Későbbi nagy 
költészete részben erre az el lentmondásra vezethető vissza. A közönség számára 
kialakított, á thatolhata t lannak mutatkozó költői, emberi öntudat , megközel í thetet len-
ség és támadhatat lanság felszíne a la t t valami megej tően védtelen érzékenység és 
bizonytalanság termi meg legszebb verseit. Magának sem meri bevallani az öncsaló 
pózok álságát, de a mélyben ott munkál benne a kétely, az elégedetlenség. A Me-
mentó mori egy sora mintha ehhez a dilemmához kapcsolódna: „Ember, büszke, 
kicsinyhitű". Ű j megvilágításba helyezi verseinek egész vonulatát , ha ez u tóbbi t is 
figyelembe vesszük. A gőgös „szirt-ember"-rel szemben a fogvacogtatóan bizony-
talant. A világgyűlölő Memorandum ingerültsége árulkodó: ha igazán bizonyos volna 
önmagában, önmaga értékében, aligha fakadna ilyen haragra . Éppen beval la t lan, 
kínzó kételyei miatt várna szüntelenül megerősítést kívülről, másoktól. 

A magányt, pihenést áhítozó A vaáli erdőben idillj ében benne lappang a vágy, 
hogy menekülni szeretne az összehasonlításra, önvizsgálatra kényszerítő ember i v i -
lágtól. Fejedelmi gőgjétől semmi nem áll távolabb, min t a sztoikus nyugalom. Az 
örökkévalóságtól való rettegésébe belejátszik (Végtelenség) az önnön lehetőségeinek 
latolgatásába, becsvágya s csüggedései váltakozásaiba belefáradó megsemmisülés-
óhaja . Látszat és valóság, felszín és mélyebb rétegek ellentétéről szól a Húsz év 
múlva. A távlatot, a távolságot, a nagyságot, a kihűltséget a Mont Blanc-hasonlat 
hordozza, az egykori szépségnek, szerelemnek, szenvedélynek az emléke („Múlt i f j ú -
ság tündértaván / Hattyúi képed fölmerül") pedig éppen ezt a szenvedélytelenséget, 
a versenyt kacérkodó, ragyogó csillagoknak ellentálló zordon nyugalmat kérdőjelezi 
meg. Az elért bizonyosság sikerült (Az üstökös) és kevésbé sikerült (Megnyugvás) 
megnyilatkozásai ennek a meg nem szűnő nagy vívódásnak a dokumentumai . A 80-as 
évektől csitulnak el valamelyest kételyei, illetve á ta lakulnak nagy bölcselő verseiben 
metafizikai gondokká. 

Szerelmi költészetét, leszámítva a viszonylag rövid Rozamunda-közjátékot , az 
50-es évektől a Gina-élmény uralja. Kielégületlenségének, f á jda lmasan magános éle-
tének mintegy jelképe ez a szerelem, melyet egy kudarcsorozatnak érzett élet s ivár -
sága nagyított fel. Éppen, mer t ezt fejezi ki, oly jelentős egy, a nagy Gina-versek 
mellet t néha hát térbe szoruló darab : 
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MÁKSZEMEK III. 

(V. Georginának) 

Úgy tetszik, mindent elfeledtem. 
Mögöttem minden ellapult. 
Ha visszanézek, egy kietlen 
Szomorú sivatag a mult. 

Csak a te képed él még benne 
Csodás, ködös távolba, mint 
A Saharába messze, messze 
A még kilátszó piramid, 

Mit el nem ér a fáradt vándor, 
De képe lelkén megmarad 
Még akkor is, ha teste már por 
A föveny szemfödél alatt... 

Az a jánlás (Gina Véghelyire magyarosította a nevét) megszabja a megszólalás mi-
ként jé t . Nyilvánvalóan f ikt ív a megszólítás, egyetlen egyszer van ennek nyelvi ki-
fejeződése (a második strófa elején), mégsem csak az a szerepe, hogy az olvasók 
számára világossá tegye az életrajzi-érzelmi hátteret. Feszültséget te remt már a 
kezdet kezdetén a megszólítás és a jánlás jelezte intim szféra, és az egész versen 
végighúzódó távoli, nagy dimenziók között. „Ügy tetszik, mindent elfeledtem" — 
bizonytalan, öreges, sejtelmes sorral indí t ja a verset. Az eltelt idő mindent elfed, 
a gyengülő emlékezet bizonytalanul keresgél a múltban, de még az e tényt rögzítő 
közlést is feltételessé, bizonytalanná teszi az „Űgy tetszik". A második sorban meg-
jelenik a vers alapvető gesztusa, a távolba nézés mozdulata. A múl t ra való vissza-
nézés elkoptatott metaforá ja várat lan, modern, tömör szentenciává fordul á t : „Mö-
göttem minden ellapult". Az alapot továbbra is a térképzet szolgáltatja (hely-
viszony, nagyságviszony), de a jelentés teljességgel időbeli és értékelő. A „minden 
ellapult" egészen szélesen értelmezhető: vonatkozik ez a múltra, szerelmekre és 
eszményekre, az egyén és a társadalom egy olyan pillanatára, amelyet tehetetlenség, 
kilátástalanság, jelentéktelenség jellemez. Mindez lassan, tűnődve, tompa zeneiség-
gel van adva, aminek külső jele csak az m hang háromszoros alliterálása, s a 
verskezdő „Ügy" és a végig magas hangrendű szavak u tán a gondolati lényeget 
kifejező „ellapult" eltérő hanghatása. 

A folytatás, egy kis bőbeszédűséggel, ugyanezt ismétli. Üja t alig mond: a vissza-
tekintés, a múlt kietlensége bennefoglaltatott már az első két sorban. A követke-
zőkhöz inkább csak azzal járul hozzá, hogy hangot ad a későbbi alapképnek (siva-
tagi vándor). A kietlen, szomorú sivataggá törpülő, „lapuló", laposodó múlttal, az 
első vérsszakkal kissé rutinszerű fordulat állí t ja szembe a másodikat : „Csak a te 
képed él még benne". S ezzel a vers mintegy le is zárul. Mert hiszen a „mint"-tel 
kezdődő rész már nem más, min t egy kibővített hasonlat: Gina képe olyan az ő 
számára, mint a Szaharában a fá rad t vándornak a távoli, elérhetetlen piramis. 
Minden bizonnyal a „sivatag múl t" ihlette ezt a hasonlatot, melynek hasonlója, a 
f á r ad t vándor, bizonyos fokig, a költővel, vagy legalábbis annak érzésével azono-
sítódik. A múlt távolába visszapillantó költő számára Gina képe az egyetlen élő 
valóság, de az egykori szenvedély heve azt is elmosódottá teszi; csodássá, ködössé, 
távolivá, szinte nem létezővé. A vers igazi fordulata ebben van, vagy lehetne: a 
múltból csak a Gina képe él, csak egy olyan szerelemé, amelyik tula jdonképpen 
nem is volt; egy ködalaké, álomképé, emlékezésből és ábrándozásból kialakított-
feldíszített, kitalált, sosem volt szerelemé. Az időperspektíva tehát törpének, „ella-
puló"-nak lá t ja a múltat, nem hagy meg semmi kiemelkedőt, emlékezeteset, csak 
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azt, aminek megalázó, kínos, groteszk valóságos jellege ugyancsak „hozzá-laposo-
dott" a sivatag múlthoz, helyette piramisként emelkedet t föl az élmény megszépí-
tet t és elvont lényege, a szerelem megfoghatat lan délibábja. A valóság el törpül , 
jelentéktelen áléletnek bizonyul. Jelentős és látható, maradandó és emlékezetes a 
szerelem és a képzelet, a szenvedély és a költészet varázsa lehet. A „csodás, ködös 
távol", melynek közegéből Gina emléke felmagasodik, nem azonos a szomorú, 
sivatag múl t ta l : a költő végső, elégtételt adó győzelme ez a bénító-béklyózó valóság 
fölött, művészete és fantáziája erejével. 

A költemény geometriai középpontjában, a 6. sor végén ott áll a „min t" 
szócska, bevezetve a vers egész második felét kitevő hasonlatot. A mű ily módon 
két egyenlő részre válik szét, melyek a hasonló és hasonlított kapcsolódásánál szo-
rosabban függenek össze. A második rész szinte tükörképszerűen követi az első 
főbb mozzanatait . A hasonlat első két sora a Szahara szemhatárán messze k iemel-
kedő piramissal az 5. és 6. sort tükrözi vissza. A szemeit a messze pi ramisra f ü g -
gesztő vándor a sivatag múl t já ra visszatekintő költő pendant ja . A befejezés pedig 
az indí tásnak felel meg: a vándor emlékezete megőrzi a p i ramis képét a ha lá l u t á n 
is, a sivatag homokja betemetheti a testet, de a lélekben elpuszt í thatat lanul meg-
marad a vágyott, remélt, távolról látott, nem ismert, inkább elképzelt cél. A hason-
latbeli vándor sorsa most már átértékelődik a költő jóslatává. A költészet nem 
rothadó formában őrzi meg örökre a szépséget, a szerelmet. A halálon diadal t a ra t 
a semmiből a létezőknél szebb valóságot létrehívó költői képzelet. A ti tkolt belső 
bizonytalanság ebből a perspektívából adhat ja á t a helyét a rendí thete t len költői 
önérzetnek, a most már őszinte bizonyosságnak. 

A hasonlat lezárása kiterjeszti a verset a múl t végtelensége u t án a jövő vég-
telensége felé: „Még akkor is, ha teste m á r por". Ezért t a r t ha t j uk szerencsésnek, 
hogy az időbeli hasonlításból, időperspektívából ki induló vers a tér végtelenségét 
kifejező sivataghasonlatra épül rá. Vajda néhány általános viszonyítást, szembe-
állítást használ fe l : feledés—emlékezet, múlt—jövő, egyformaság—kiemelkedés, foly-
tonosság—megszakítottság, élet—halál stb. Ennek megfelelően kissé személytelennek 
is vélhetnénk. Pedig a Szaharában elpusztuló vándor halál utáni, halálon túl i 
vágyódása al ighanem egyike leginkább átélt, legszorongatóbb vallomásainak. Benne 
van a modern költőnek a dolgokat csak félig megnevező, félig homályban hagyó 
eljárása. Az első sorok tanúsága szerint Vajda nem vár ta be az érzés tel jes t uda -
tosodását, hanem az élmény kontúrtalan, ködösen gomolygó, fél tudatos á l lapotában 
kereste képi kifejeződésének lehetőségeit. A kép azután önálló életre kel, ú j a b b 
asszociációkat kelt föl, s miközben az értelem ellenőrzése csak másodlagosan m ű -
ködik, a tudat féléber állapotából is feldereng a gondolat, míg végül a további 
megvilágítást szolgáló hasonlat oly hosszúra nyúlik, hogy új , eddig nem is se j te t t 
ta r ta lmakat kapcsol be, ezzel nagy mértékben kitágítva a metafizikai szemhatár t , 
egyúttal ismét félhomályos, bizonytalanabb jelentésű képi és asszociatív szférákba 
vezetve, ahol a költemény szinte magától ér véget, pontosabban, befe jezhete t lenné 
válik. A hasonlat olyan messze vezetett, ahonnan nehéz volna visszatérni a ki induló 
képhez. Így aztán megakad, mondhatnánk, várat lanul , hogy egyszersmind hang-
súlyozza a költemény első felére való vonatkoztathatóságát. 

Mert a második rész, a második hat sor mást mond, többet, min t az első. Az 
idős költő számot vet i t t a halállal, s innen nézve nemcsak a p i ramisként k iemel -
kedő Gina-élmény látható, hanem egész, sivárnak és értelmetlennek, kielégület len-
nek és meddőnek érzett élete. „Kész a leltár", és nem pusztán a szerelemre vona t -
kozóan. Ahogy a „sivatag múlt" lehetővé tette ennek a képzetnek hasonlat f o r m á -
jában való kibontását, úgy a hasonlat ad ja meg a ki indulás végleges értelmét. Az 
első sor tompultságát, a következők bágyadtságát ez indokolja. A Semmi é lmény-
nek, a megfoghatatlanság egyformaságában való eltévedés archet ipikus iszonyatá-
nak, a bezártságnak, a lét kiismerhetetlenségének, az ürességnek, a halál te l jes 
magányának, á tökéletes kilátástalanságnak, az elemekkel való jeltelen elvegyü-
lésnek megborzongtatóan XX. századias panasza a Mákszemek III. Szépsége, m o -
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dernsége a jelentés szüntelen mozgásában, ingadozásában is kereshető: szinte so-
ronként, szavanként módosul a gondolat és a hangulat : hol a lemondást érezzük 
erősebbnek, hol a halált és időt győztesen álló szerelmet. Néha a pusztulásra, a 
vigasztalan anyagi világ végességére esik a hangsúly (a „fáradt vándor" és a „teste 
már por" jelentéses rímeltetésével), néha a szellem, a fantázia, az érzelmek, a köl-
tészet ellenállására (például ellentétes kötőszavak: „Csak a te", „De", „Még 
akkor is"). 

A 80-as években politikai költészete is újjáéled. A 60-as évektől Széchenyi az, 
aki leginkább befolyásolja magyarságszemléletét. Aggódva és ingerülten konsta-
tálja a nemesség tunyaságát. Megkongatja a vészharangot, hogy minden elvész, ha 
a nemesség nem alkalmazkodik a polgári társadalom követelményeihez, ha a gaz-
dasági hatalom kicsúszik a magyarság kezéből: 

Mi ős erényed volt, az most hibád. 
Vérmes hited, pazar nagylelkűséged 
Titkon nevetve zsebelik üzérek ... 

Hangyák erénye, munka, szorgalom. 
Kalmár a hős a világ színpadon. 

A kiegyezés utáni magyar társadalomfejlődés súlyos problémáit szólaltatja meg a 
Lenni vagy nem lenni, Credo, Jubilátel, De profundis. Az 1875-ös fúziót követő, lát-
szólag kiegyensúlyozott fejlődés fenyegető ellentmondásai közül a társadalmi feszült-
ségeket alig vet te észre, a nemzetiségi kérdést egyoldalúan ítélte meg, a kapitalizá-
lódás nemzeti jellegének szükségességét azonban kitűnően látta. A reá annyira jel-
lemző indulatosság, elégedetlenség viszont inkább a szatírában, gúnyban, elutasítás-
ban élhette ki magát. Nem annyira a követendő programot hangoztatta, mint inkább 
leleplezte, korholta kortársai felelőtlenségét. Már -már csak önmagát látta felemelt 
fővel és tiszta kézzel kilábolni a kisszerű törtetés, a vásári tülekedés zsivajából 
(Sodorna). 

A századvéget gyakran, s mél tán nevezik a kicsinyítés, a törpeség, a k iábrándu-
lás évtizedeinek. Vajda jól érzékelte ezt, s szenvedett ettől, úgy is, mint aki „nagy 
idők t anú ja" volt egykor, úgy is, mint aki hiába keresett tehetségének és ambícióinak 
megfelelő teret kora társadalmában. Ez a korával való szembehelyezkedés, a korát 
illető kri t ika helyezte őt olyan megvilágításba, hogy hídnak tekintették Petőfi és 
Ady között. Vörösmarty és Ady között pedig a magyar romantika, a st í lromantika 
örökségét közvetítette. Értékét és érdemét mégis önmagában kell látnunk. A Petőfi-
hagyománytól indulva már az 50-es években egyéni, hasonlíthatatlanul eredeti han-
gon szólal meg szerelmi l í rájában. A 70-es, 80-as években nemcsak tematikailag 
válik városi, polgári költővé, hanem a pozitivizmus, a modern természettudományos 
eszmék beáramlásának az idején, elveszítve a hagyományos világnézet biztonságát, 
nagy gondolati versekben birkózik az örökkévalóság, a „kiürült ég" dilemmájával, a 
Dosztojevszkijével, Flaubertével, Ibsenével párhuzamos nagy létélményekkel. Szakít 
a magyar líra hagyományaival, s időtálló verseinek „új borzongásai" a féltudatos 
élmények képi kivetítésével a Nyugat s t í lusreformját készítik elő. 

Kora nem tet te óriássá, de nem is szürkítette, züllesztette magához, s mivel az 
előbbit nem bocsátotta meg korának, az utóbbit pedig kora nem bocsátotta meg neki, 
megmaradt a századvégi magyar irodalom Janus-arcú magányosának, aki elég bátor 
és eredeti tehetség volt ahhoz, hogy leszámoljon a népnemzeti irányzat avultságá-
val, de aki nem volt eléggé eredeti és nem volt elég nagy tehetség ahhoz, s nem is 
volt olyan kontaktusban a nyugat-európai költészet ú j abb eredményeivel, hogy 2—3 
évtizeddel hamarabb elvégezhette volna azt, ami így Adyra maradt . 
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