
DOBAI PÉTER 

„Van fájdalom a gondolatban" 
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MEGJEGYZÉSEK IMRE LÁSZLÓ JUBILEUMI ÍRÁSÁHOZ 

Ha a Bakáts tér felől az ember átmegy a Ferenc körúton, a térből nyíló, 
szűk Tompa utcát folytatva, a 13-as szám alatt megtalálja Vajda János költő 
házát. Még létezik a házban az a hajlék — a kaputól balra, Pásztor Árpád Gina 
és Rozamunda című regénye szerint —, ahol a vadon természet e komor áldo-
zója a városban lakott, mindig idegenként, kis és valóban „tudásra törpe és 
nagyságra vak" feleségével, akitől élete magányimperativuszához híven, még a 
boldogság esélye és csapása előtt, elvált. Még megvan a ház, a hajlék, az ud-
var, ahol mély vadonhonvággyal szívében, az a XIX. századi magyar költő 
lakott, aki a 48—49-es szabadságharc pátoszával és mártíriumával örökre azo-
nosulva: a XX. századot élte, érezte és emlékezte. Az az udvar, proletár virág-
ágyaival, megrokkant ablaknégyszögeivel, még ma is olyan, mint amilyen az ő 
életében volt,, évszázada. Ezt a levert, töredezett kövezetű kis udvart világította 
be 1881. július elején az a minden emberi és minden történelmi tény, seb, név, 
dátum és hely iránt közömbös Üstökös, amelynek fehér héliumát egy üdvözlő 
gyászvers őrzi azóta. Ezen az udvaron állt és a csóvát figyelte, a kozmikus ki-
űzetést, a búcsút: egyénisége minden nosztalgiájával azonosult a látható el-
múlás képével, a tér és az idő emlékével, melynek egyetemes véletlenjét egyé-
nisége véletlenjéhez mérte. 

„Te mindenütt egyetlen, idegen!..." 

Benne is viszontláthatatlan dolgok éltek, soha vissza nem térő helyzetek küszö-
bén állt mindig, és újra meg újra átlépte ezeket a küszöböket. Életét és művét 
— az emlékezés önkényével — évtizedekre tagolta és „Húsz év múlva", „Har-
minc év múlva" visszatért Gina — Dorian Gray arcképe — emlékéhez, egy 
szerelemhez, egy nőhöz, aki már csak benne változott. „Teljes és intenzív életre 
vágyó egyéniség volt", írja Imre László a megemlékezésében. Így igaz, de meg-
ölt világban élt, akkor is, ha életében vált világvárossá Budapest és társhata-
lommá Európában a magyar nemzet, ö nem szerethette ezt a „fellendülést" 
igazán, mert nem azok az eszmék és erők szálltak vele partra, amelyek a 48-as 
forradalommal indultak el. Vajda a forradalom túlélője volt, olyan túlélő, aki 
valójában nem élte túl az életét meghatározó eseményeket, csak éppen beléjük 
sem halhatott, mert mire kész férfivá vált volna, addigra nem volt már forra-
dalom. És a szerelmet is így. ugyanígy kellett túlélnie, anélkül, hogy túlélte 
volna és anélkül, hogy meghalhatott volna általa. Senki és semmi nem viszo-
nozta soha ezt az embert. A kor költészetében verseinek hangja merőben új-
szerű: irtózatos személyessége, „individuális mitológiája" a memória miszté-
riumából fakad, hogy ami emlék, az is él: „Van fájdalom a gondolatban". Neki 
magának valóban nem voltak személyes kapcsolatai — olvasmányai se — a 

20 



korabeli modern nyugat-európai költészettel, de ehelyett ő maga volt ez a kap-
csolat. Ezért jogosan lehet hídnak nevezni Vajda Jánost Petőfi és Ady között. 
Irodalomtörténetileg mindenesetre. De mint verseinek megíró ja, életének le-
élője : különváló. Nem híd, hanem hídfő, pontifex... a lírában. Az, hogy kezdő-
ként, húszévesen Petőfi hatása alatt állott — természetes; az, hogy előfutára 
Adynak — természetes; de a váli erdő, az üstökös, a nyári les, a nádas, a tó, 
a mély vadon, a Montblanc képeit sem Petőfi, sem Ady nem hordozta át — 
életből, honvágyból műbe — csak ő, Vajda János, aki a társat, az élettársat az 
abszolút szépségben, az abszolút emlékben, a tökéletes egymásban kereste. 
HARMINC ÉV MÚLVA is: 

„Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz, 
s helyet cserél bennünk a fájdalom". 


