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BEVEZETÉS

Dolgozatunkban a magyar Vajda János és a román Mihai
- elsősorban lírájukat - 

hogy megkíséreljük beVá-
Eminescu szépirodalmi munkásságát 
kívánjuk összehasonlítani. Gélünk, 
zonyítani a feltételezett tipológiai analógiás jellegi! pár
huzamok meglétét. Költészetiünkben a hasonló vonások valósá
gos láncolatára bukkanhatunk. Ez a körülmény azonban nem je
lent teljes egybeesést. A tipológiai analógia fogalma sem

iabszolút,
utal az összehasonlító irodalomtörténetben. Vajda és Emines- 

cu viszonylatában is számolnunk kell a természetszerűen s 

okszerűen adódó eltérésekkel, amelyek nem egy ponton számot-

hanem csak tendenciózusan érvényesülő egyezésekre

tevőek.
Zsirmunszkij7* alapvetése nyomán ma már általánosan elfo

gadott az a típusú komparatista eljárás, amely a hagyományos
hatástörténeti vizsgálatokkal szemben a nem kontaktológiai 
eredetű,
összefoglaló elnevezéssel tipológiai analógiákat tartja ma
gasabb rendűnek. A történettudomány és az irodalomtörténet 

egyaránt rámutatott már a kelet-európai fejlődés hasonló sa
ját osságairs?. A társadalmi, gazdasági mozgások egyező iránya, 

üteme, az állami-politikai kapcsolatok, a nemzeti és kultu
rális problematika párhuzamossága, a földrajzi közelség jó
voltából külső irodalmi hatások meghatározó közbejötté nél
kül is kialakultak analóg jelenségek.

Vajda és Eminescu relációjában a szakirodalom mind ez 

ideig nem tárt fel sem egyirányú, sem kölcsönös hatást. Né
hány utalástól, ötlettől, sommás összevetéstől eltekintve nem 

is hozták összehasonlító irodalomtörténeti kapcsolatba kettő
jüket. Nagyon valószínűsíthető, hogy nem tudtak egymásról.
A fennmaradó lehetőségként kínálkozó közös irodalmi forrás 

vagy hatás ténye bizonyos mérvű szerepe ellenére sem magyará
zat. A befolyást a párhuzamok sokrétűsége, mélysége s a

azaz társadalmi, irodalmi és lélektani tipológiákat^-
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költői magatartás belső síkjához való tartozásuk okán zár
hatjuk ki a döntően meghatározó komponensek sorából. A két 

ÓJ&ei.mü öntöfríényüségét meggyőző alapossággal bizonyította 

a magyar és a román filológia. A világképükben, eszmevilá
gukban, tematikájukban, motívumaikban, képanyagukban testet 

öltő hasonlóságok elsősorban az osztályhelyzet, az egyéni 
sors, a költői alkat, a társadalmi és irodalmi helyzet párhu
zamaival magyarázható, ennélfogva a tipológiai analógia kö
rébe kell utalnunk azokat. Ezért-tűztük ki célul a Vajda és 

Emineseu munkásságában /leginkább lírájukban/ fellelhető 

egybeesések leírását, elemzését, értékelését.
Munkánkat az anyag természetének és a szakirodalom 

eredményeinek következtében három szerkezeti részre tagoljuk.
Az első fejezetben tárgyijuk az Eminescut-Vajdától eltekintve - 

magyar költőkkel összevető tanulmányokat, cikkeket, utalá
sokat. Egy Vajda és Emineseu rokonságát feltérképező dolgo
zat nem mondhat le arról, hogy részben kritikailag ismertes
se, értékelje a román költőt valamilyen módon Csokonaival, 
Kölcseyvel, Vörösmartyval, Petőfivel, Arannyal, Madáchcsal, 
Reviczkyvel, Komjáthyval, Gáronyival, Adyval, sőt még Ba
bitsosai meg Kosztolányival összekapcsoló írások eredményeit, 
érvényességét. Az időben, típusban, poétikai, esztétikai, 

irodalomtörténeti szerepében egymástól viszonylag messze 

álló magyar alkotók és Emineseu között nem állhat fenn egy- 

';exíi, azonos lét jogosultságig ^omparatista összefüggés. Dol
gozatunk második fejezetében tárjuk fel s elemezzük a Vaj
da és Emineseu költészetében feltételezett analógiákat. A 

harmadik fejezetben kíséreljük meg az ok-okozati összefüggé
sek értékelését, az anyagból adódó következtetések levoná
sát, az eredmények összegzését.
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I. EMINESCU ÉS A MAGYAR IRODALOM AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSOK
TÜKRÉBEN

Az Eminescu-fordítások és tanulmányok népszrűsítési, 

tolmácsolási, interpretálási szándékuk, számuk, igényes
ségük tekintetében egyaránt előkelő helyet foglalnak el a 

magyar irodalmi kultúrában. A román költő magyar pályafu
tása még életében elkezdődött.

Teofil Bugnariu adatai1 szerint a Kolozsvári Közlöny 

című napilapban már 1885. december 25-én megjelent Emines- 

cutól az "Atít de fragedá" /Cseresznyefa fehér virága/ ma
gyarul Sándor József fordításában. Ezt az átültetést idő
ben csak a németre fordítások előzték meg^;

Domokos Sámuel? kutatásaiból arra következtethetünk, 

hogy csak a németre való átültetések s egy 1887-ben olaszul 
megjelenő szonettje előzi meg Eminescu több! versének magyar 

tolmácsolását. Még ugyancsak a költő életében további öt 

verse látott nap\r^l|ígot 
meg Brán Lőrinc /írói álneve SzamosújváriA"De ce nu-mi vii?n 

/Miért nem jössz?/. Ugyanebben az évben publikálta a másik 

négy költeményt is. Ezek a Melancolie /Melankólia/, a "De- 

parte sunt de tine" /Távol tőled/, a Despár^ire /Elválás/ 

és a "Fát frumos din lacrimá" /Bűvös vadász/. Ugyancsak 

ebben az esztendőben jelent meg az aradi Alföldben az első 

magyar nyelvű méltató, DuX Ármin írása, "Két román költő: 

Alecsandri és Eminescu" címmel. Szintén Domokos Sámuel*1 fi
gyelt fel a budapesti La revue de 1* Orient 1889. július 

7-én közzétett Eminescu-nekrológjára. Az írásban szereplő 

helynevek ortográfiájának módjából arra következetet, hogy 

a szerző magyar.
Réthy Andor5bibliográfiai adatai szerint 1963-ig nyolc

vannégy név szerint ismert és hat idáig névtelenül maradt 
műfordító százhuszonegy Eminescu - költeményt ültetett át 

magyarra.

magyarul. 1889 januárjában jelent
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Közel négyszáz fordítás majdnem hatszáz alakommal jelent meg. 
A "De ce nu-mi vii?" tíz változatban huszonkétszer, a "Glos
sä" kilenc változatban tizenkilencszer, a "Mai am un singur 

dór" ugyancsak kilenc változatban és tizenkilencszer jelent 

meg. A romániai és magyarországi kiadások, a romániai magyar 

irodalmi folyóiratok Eminescu emlékszámai bizonyítják, hogy 

ezek az adatok csak előnyükre változtak.
A műfordítói gárda /Brán Lőrinc, Révai Károly, Pranyő 

László, Berde Mária, Áprily Lajos, Dsida Jenő,
Kiss Jenő, Szabó 

Lőrinc, Képes Géza stb./ és az irodalomtörténészek /Székes 

Géza, Cristea Illés, Bitay Árpád, Gáldi László, Kristóf 

György, Pálffy Endre, Kakassy Endre, Domokos Sámuel, Köpe- 

czi Béla stb./ érdemleges tevékenysége a világirodalom ke
vés alakjához mérhető magyar megbecsülést adott a román köl
tőnek.

GáfeiZoltán,
•jfcéftely Zoltán, Oláh Gábor, Szemlér Ferenc,

Az előbbi tények alapján nem látszik túlzásnak az a 

megállapítás, hogy Eminescu magyar útja megalapozottan ha
sonlítható Petőfi romániai6 sikereihez. Ahogyan Meltz köve
tett el mindent Petőfi külföldi népszerűsítéséért, olyan lel
kesedéssel és szakértelemmel dolgozott Gáldi László Emines
cu magyar pályafutásának előmozdításán. Műfordításaival és 

tanulmányaival egyaránt a nagy román költő megismertetését 
szolgálta. Gazdag életműve a magyar-román kapcsolatok fel
tárásához is jelentős mértékben járult hozzá. A Vasárnap és 

az Apollo hasábjain több figyelemre méltó irodalmi és nyel
vészeti tárgyú írásában jelezte a közép-európai irodalmak 

rokonságát. Az 1947-ben megjelent "A Dunatáj nyelvi alkata.
A Dunatáj irodalmi fejlődése" című munkájában ő már akkor 

felvetette a szintézis szükségességének gondolatát. Több 

írásában hozta Eminescut összefüggésbe a magyar irodalommal.
A hatvanas években megjelent, Eminescu költői nyelvét, stí
lusát elemző könyvét a költőről szóló szakirodalom egyik kie
melkedő teljesítményeként tartják számon.
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Az előbbiekben csupán jelzett tények részben magyaráz
zák azon komparatista szándékú és módszerű tanulmányok, 

kék, rövidebb fejtegetések, utalások sokaságát, amelyek Emi- 

nescut a magyar irodalom különböző alkotóival hozták össze
függésbe. A továbbiak során - az összehasonlításban szerep
lő magyar költők kronológiáját alapul véve - azokat az írá
sokat vesszük sorra, amelyek érdekességünknél, 
nél vagy súlyuknál fogva komparatista érdeküek. Itt elte
kintünk a Vajdát érintő összevetések elemzésétől, ugyanis елДто, 
a következő fejeztben térünk ki.

Az Eminescut magyar alkotókkal komparatista összefüggés
be állító írások nem tételeznek fel sem egyirányú, sem köl
csönös hatást. Az irodalmi fejlődés szakaszainak egybeesésé
vel, az életrajzi,tényezők hasonlóságával, a lélektani hely
zetek analógiáival, a világirodalmi közkincsnek számító mo
tívumok felhasználásával magyarázzák a vélt vagy valódi pár
huzamokat. Ebben a tekintetben számít kivételnek Gáldi Lász
ló Argirus históriája az oláh irodai отЬатг/19 39/ című tanul
mánya. A Vörösmarty Csongor és Tündéjére is ható G e r g e i— 

féle feldolgozásnak Eminescu mintegy 76 soros töredéké
re gyakorolt befolyását mutatja ki. Ion Barac 1801-es adap- 

tációszeru fordítása a magyar szöveg alapján^készült. Ez 

irodalomtörténeti tény. Az megint csak megkédőjelezhetetlen, 

hogy Eminescu viszontBarac művét használta fel. Barac munká
ja kedvelt népkönyv és sok román író emlékezetes olvasmánya 

lett. Ehiinescu a|művét nem fejezte be. Gátlásai voltak. Attól 
tartott, hogy nem ismeri eléggé a népnyelvet. így a terve
zett naiv eposz nem íródott meg,pedi£ a töredék költői érté
keit a tanulmány meggyőzően tárja fel. A Gergei-Barac-Emines
cu összehasonlító irodalomtörténeti kapcsolatot a bizonyított
ság rangjára emelte. Gáldi megkockáztatja még azt a feltéte
lezést, hogy Eminescu hallomás vagy nyersfordítás útján is
merhette a magyar szöveget. A kapcsolatok feltárása kétség
telen érdeme Gáldinak, hiszen a néhány apróbb magyar vonat
kozású kontaktológiai jellegű összefüggésre kitérő Cälinescu?

cik-

egyediségük-
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is csak a Barac-Eminescu viszonylatot tárgyalja. A problé
mát nem a tények feltárásában látjuk, hanem értelmezésük 

szellemében. A tanulmány egészét megérinti a hungarocenfe- 

rikus szemlélet. A Bleyer-féle lejtő állomásai itt Itá- 

lia-magyar irodalom-román irodalom. Erről a felfogásról 
tanúskodnak Gáldi tanulmányának összegző funkciójú utol
só sorai: ’’Mégis jelentős az a kis irodalmi tradíció, 

melynek sorsát a fentiekben vázoltuk, mert rávilágít egy 

olyan neolatin jellegű humanisztikus közkincs közép-euró
pai vándorlására, mely Olaszországból, Akiéton király iga
zi hazájából magyar közvetítéssel jutott csak el a klasszi
kus hagyományok nélkül szűkölködő keleti román néphez, 
hogy ott a magyar szűrőn át keletre áramló európai művelt- 

ség valóságos szimbóluma legyen”. Vitánk ezzel a koncep
cióval van. A kornak politikai arculata s a kulturális lej
tő elmélete által determinált szemlélet taríahatalan. Emi- 

nescu Árgirusának esztétikai méltatása és az áttételeken 

keresztül érvényesülő kapcsolatok kimutatása viszont eré
nye Gáldi munkájának.

Kaiassy Endre Barac fordítói tevékenységét méltatja. 

Árgirus históriájának feldolgozásáról megállapítja, hogy 

az román környezetbe helyeződött át. Eminescu művét az 

"első nagyobb szabású költői terv"-ként tartja számon. 
Könyvének jegyzetanyagában megemlíti Vörösmarty Csongor és 

Tündéjét valamint Szigligeti Árgyil és Tüdér Ilonáját®.
Sziklay Lászlóba népiességnek a közép-kglet-európai 

romantikában betöltött funkcióját elemző komparatista ta
nulmányában a népköltészetet mint a verses epika forrását 

is vizsgálja. Az Árgirus királyXfi^-cól szóló széphistóriá
nak a bővítéseire, átértelmezéseire utal. Vörösmarty mű
vével kapcsolatban a líraiságra, a kalandos történetre és 

a paraszti hősök vitalitásáról szóló mellékágra hívja fel 

a figyelmet. Barac munkájában az átfunkcionálás példájaként 

emeli ki a román nemzeti színezetet, a Traján császárt 

allegerizáló királyfit és az Erdélyt allegorizáló Tündér
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Ilonát. Eminescu alkotásáról szólva erőteljesen hangsúlyoz
za a nemzeti színezet további erősödését: "... mást sem 

lát benne, mint a román királyság s Erdély egyesítésének 

jelképét", Sziklay következtetései az átvevők belső kész
ségeinek, igényeiknek, s így aktivitásuknak a szerepét 
példázzák.

A magyar költők időrendjében Csokonai az első, 

akit nem kontaktológiai, hanem analógiás jellegű összefüg
gésbe hoznak Eminescuval egy-egy versük hasonló tárgya s han
gulata alapján. Kakassy Endre hívja fel a figyelmet: "

mélabuja magyar versolvasó számá-
* * •

a öperanl;a /Reménység/ 
ra inkább Csokonai hasonló tárgyú versét idézi, mint a

• • •

mintául vett Schiller-költeményt." S Kakassynak igaza van 

Schiller "A remény /Hoffnung, 1797/, Csokonai "A remény
hez" /1803/ és Eminescu 1866-os versének egymáshoz viszo
nyításában. Eminescu Schillerhez való vonzódását, olvas- 

mányait nem tagadva jegyezzük meg, hogy Cälinescu a német 
vers különösebb hatásának tényét fenntartással fogadja. 

Hasonlóan Baráti Űezső^Csokonai verséről vallott felfogá
sához, beszél a téma általános elterjedtségérőlj továbbá 

az elvont fogalmak címbeli szerepeltetésének gyakoriságá
ról a XVIII. század költészetében. Rámutat arra, hogy Emi
nescu Schiller 18 sorával szemben részletesen kidolgozta a 

remény témáját. Ember és remény viszonyát tudniillik nála 

versszaknyi terjedelmű képek rajzolják meg. A versbeli hely
zetek pedig teljesen függetlenek Schillertől.

A három vers hasonló címadása vagy a remény szerepéről 
való bölcselkedés megléte a rokonság külső síkját jelenti. 

Schiller költeményére az optimista alapérzés jellemző. Né&a 

az embert a bölcsőtől a sírig elkísérő remény nem agyrém, 
hanem "benső szózat", hiszen "Soha nem cslódik benne a szív"^ 

Csokonai verse egyértelműen a remény felfogásának másik vég
letét képviseli annak ellenére, hogy kompozíciójában, akusz
tikai rétegében kimutattak az érzelmi beállítás megszünteté-

s 5г**01
*3.
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sének- megőrzésének dialektikájára, utaló rétegeket. Egyes 

értelmezések szerint a ritmikával, a rímekkel, a hangok 

tudatos, zeneiséget fokozó beállításával, azaz "...a játé
kos megformálással mintegy distanciát teremt önmaga és a 

leroskasztó élmény között, s ezzel már humanizálta is, 

megfosztotta romboló hatásától"'1.5 Eminescu alkotása szemlé
letében a két mii között helyezkedik el. Epikusába jelle
gében Schillerhez áll közelebb Csokonai inkább drámai ver
sével szemben. Versének magja a remény és az ember viszo
nya különböző élethelyzetekben. A román költemény látszó
lag csak a megnyugtatást, megbékélést hozó reményről szól, 

csakhogy a versbeli jelenetek szereplői a szinte elkerül
hetetlen tragédia küszöbén állnak, ami bor^usabbá 

a mii hangulatát. Igaz, a remény csalárdsága csak látensen 

van meg Eminescunál, s nincs annyira kiélezve, mint Csoko
nai versében. Továbbá a Speran^a a pályája legelején járó 

Eminescu verse, míg "A reményhez" költője életfilozófiájá
nak s szerelmi tragédiájának klasszikái rangú foglalata.
A párhuzamot azonban maga Kakassy sem erőltette. Célja 

elsősorban a magyar olvasónak szánt kapaszkodó nyújtása 

volt, s nem komparatista következtetések levonása. Témá
juknál, filozofikus jellegüknél fogva egy nagy családba 

tartozó, de nem minden lényeges szempontból egybevágó ver

teszi

szó. Viszonylag hosszabb tárgyalásukatsekről volt itt; 
indokolta az a körülmény, hogy hasonló típusú egyezések 

necsak tárgykörünk vonatkozásában, hanem általában töme
gesen fordulnak elő. Jelentőségük túlbecsülése az analógiák 

határainak elmosódását, figeimen kívül hagyásuk viszont a 

hasonlóságok egyik alsó fokának kiiktatását eredményezné.
Kölcsey és Eminescu párhuzamba állí

tása ellenben már komparatista indíttatású. Eminescu halá
lának ötvenedik évfordulójára Gáldi László "Kölcsey és
Eminescu sztoicizmusa'^címmel írt tanulmányt az Apollo

/
1939-es évfolyamában. írásának elején az összevetés csap-
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dáira utal, majd a hasonló jelenségek okát magyarázza:
"Az ilyen párhuzam-alkotónak, mely úgy kiindulásában, mint 
eredményeibe^ többé-kevésbé mindig problematikus marad, 
elemi feltétele nem pusztán külső körülmények egyezése, 
hanem az a lelki közösség, az a struktúrabeli hasonlóság 

kell, hogy legyen, mely két alkotó egyéniséget, idő és 

tér távolsága ellenére, egymáshoz közel hoz, egymás roko-
f у уnává avat." A költői személyiség, a lelki alkat figyelem- 

bevételénél még egyetérthetünk, csakhogy a társadalomban 

elfoglalt hellyel, az életkörülményekkel szemben az elsőd
legességet élvez. A pszichológiai aspektusnak létjogosultsá
ga van, a pszichologizálónak viszont nincs. Az előbbi telje
sebbé, sokoldalúbbá, az utóbbi viszont egysíkúbbá teszi a 

kész mú éá alakulásának feltételei közötti bonyolult, sok
szor áttételesen érvényesülő oksági viszony kifejtését.
A tanulmány hangsúlyainak helyét abban a tudatban vitatjuk, 

hogy keletkezésének időpontjában a benne testet öltő nem
létet hagyományoknak, népszerűségnek örvendett.

Gáldi Kölcsey és Eminescu relációjában nem tulajdonít 

jelentőséget a hatásszerű összefüggéseknek. Eltérő életpá
lyákról és egymástól különböző külső, környezetről beszél.
Az eltérésekre való hivatkozás logikus, hiszen bármilyen 

mélységű belső rokonság esetén együtt jár hasonlóság és 

különbség. S ado-tt esetben a romantika két különböző sza
kaszáról van szó.

A feltételezett párhuzamok megalapozásakor a mély lel
ki rokonság mellett megemlíti az édesanyák korai elveszté
sét, ami sóvárgást, nosztalgiát idézett elő a két költőben. 

Szerelmi lírájukra vonatkozó fejtegetésében utal az anya 

és az elérhetetlen kedves együttes jelenlétére, kontúrjaik 

elegyítésére, egybejátszására, mint motívumokra. Beszél a 

vágy és az önkínzó ábrándozás egyidejű felbukkanásáról, 
amely az elrepült gyerekkor felidézésével párosul. A magá
nyosság, a klasszicitás, a hazához való ragaszkodás, a nem
zeti múlt tisztelete és a kemény, bíráló hang meglétében
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ugyancsak összefüggést lát. Utal autodidakta voltukra. 

Németes kultúráik francia elemekkel való bővítését, 

a kettő összehangolását szintén párhuzamnak ítéli. A 

két életmű általánosabb mozzantainak, rétegeinek össze
vetése mindenképpen hasznos, hiszen sem a konkrétizálé 

műelemzés általánosítások nélkül, sem az általánosítá
sok az egyedi művek bizonyító anyaga nélkül nem mondhat
nak érdemlegeset.

Tanulmánya hátralevő részében sztoißizmusökrévén kap
csolja össze a két költőt, a konkrét műelemzésekkel érvel. 

Kölcsey Szemere Pálnak írt leveléből idéz: "Valaha midőn 

szenedtem, naiv ömlengéssel vittem más kebléhez panaszai
mat. Most megtanultam magamban állni s körülményeimmel 
úgy dacolni, mint az indus, ki elleneinek kínzásai alatt 

panasz helyett csúfol és ingerel"18Riedl nyomán a Vigasz
talás és a Vanitatum vanitas minden hiábavalóságot, nyu
galmas megvetést sugárzó mondanivalóját nem költői sze
repjátszásból, tettetett cinizmusból vezeti le, hanem a 

nagy lelki fájdalomból eredezteti. A történelem, a tudo
mány, a művészet, az erkölcs hiúság vására, tehát a leg
célszerűbb magatartás a tompa egykedvűség, a sztoikus 

nyugalom:

"Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet, 
Sorssal, virtussal, nagysággal 
Tudományt, hírt s életet.
Légy mint szikla rendületlen, 

Tompa, nyugodt, érezetlen,
3 kedv emel, vagy bú temet, 
Szépnek s rútnak hunyj szemet."

A sztoikus életszemléletet Eminescunál óvatosan scho- 

penhaueri indíttatással kapcsolja össze. A román költő 

prózájából idéz annak bizonyítására, hogyan különíti el 
magát az "önző" és "hazug" világtól: "Én nem vagyok sem

1-В.И» 1,
Tr

. //
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önző, sem hazug. Gyakran, ha kiállók egy magas sziklára, 

úgy érzem, hogy megmerevültem a vállamra vetett köpeny 

ráncaiban és bronzszoborrá váltam,} amely mellett a világ 

elhalad, tudván, hogy ez a bronzszobor semmi közösséget 
sem érez vele. Hagyjatok hát engem hideg büszkeségemben.
Ha a világnak pusztulnia kellene s én azt egy hazugsággal 
megmenthetném, nem mondanám ki azt, hanem inkább a vilá
got hagynám elpusztulni. Miért akarod, hogy leszálltak 

erről a magaslatról s belevegyüljek a tömegbe? Én állok 

s mint Apolló szobra, fölfelé tekintek
Eminescu költeményeiben szintén kimutatja az előbbi

merészen idealizálva az Esticsillag
ban /Luceafärul/ s realisztikusabban a Vanitatum Vaiaitas- 

hoz formailag is hasonlatos Glosszában". A továbbiakban 

a Glossza theatrum mundi motívumának filológiai hátterét 

tárja fel. Megállapítja-, hogy a vers „eszmeileg is Emines
cu saját jaj s az irodalmi hatás csak a művészi kidolgozás 

egyes részleteit volt képes módosítani'^Tanulmányát a Glost- 

sza általa lefordított teljes szövegének közreadásával 
zárta le.

ti«• • •

fölülmelkedést: " • • •

, t , , ЧАKölcsey és Eminescu párhuzamairól irt még Gáldi a 

Vasárnap 1940-es évfolyamában is. Lényegében gondolatinak 

változatlan újraközléséről van szó, csak a Glossza-fordí
tás közlése maradt el.

Kölcsey és Eminescu két verse kétségtelenül egy csa
ládba tartozik. A v Gáldi álta^Jmadártávlatból láttatott 

életrajzi tényezők a két életmű tartozékai. Az összevetés
nek van jogalapja. Nem érhetünk viszont egyet az egyezé
sek túlnyomóan lélektani indoklásával. A másik megjegyzé
sünk, hogy az egybeesések és eltérések dinamikájára csak 

részletesebb, s így sokoldalúbb, konki^étabb elemzés mutat
hat rá.
. . Kakassy Endre ugyancsak több ponton lát 

összefüggést Kölcsey és Eminescu között. Rámutat arra, hogy 

Kölcseyt is, Eminescut is a népköltészet segíti át a vál-
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^ Részletesen szél a Glossza és a Vonita-ságos időszakont
г 1~Ъ , гtum vomitas rokonságáról. Közös forrásként jelöli meg az 

"életem elszenvedett" méltatlanságokat és megpróbáltatá
sokat, amelyekkel "szemben ugyanazt a sztoikus egykedvűsé
get és nyugalmat ajánlják orvosságulA Kölcsey-vers 

keletkezéséről írja Szaláder József: "E "sok" veszteségbe 

éppúgy beleérthető a magára maradás, a szűk életkörből 
kitörni nem tudás, mint a politikum, mint a filozófiai 
kétely vagy az eszmények és a valóság veszedelmes, mert 
vagy az egyik vagy a másik pusztulásával járó konfrontá- 

lása". E szavak a Glosszára ugyancsak állnak.
Kakassy a továbbiakban a két vers párhuzamait a világ

hoz való viszony és az idő bölcseleti felfogását kifejtő 

két-két versszak kölcsönös idézésével láttatja. A magyar 

költő bölcseletbe áthajtó látomását a világ és részeinek 

pillanatnyiságáról az "Első levél" részletével veti egybe. 
Kölcseynél:

"Földünk egy kis hangyafészek, 
Egy perc-hozta tünemény:
A villám és dörgő fészek 

Csak méhdongás s bolygó fény; 

A történet röpülése 

Csak egy sóhajtás lengése; 

Pára minden pompa s ék 

Egy ezred egy buborék."

Eminescunál:

"S mink, a nagy világban apró, kisvilág szülöttei,
Egy pár hangyabolyt tudunk csak földünkön feltölteni; 

Mikroszkopikus királyok, népek, harcosok során át 

Egymást váltogatva nézzük kétes nagyságunk csodáját;- 

Percnyi lelkek - oly világban, mely csak rőffel méretik 

Forgünk itt e végtelenben..."

/Franyó Zoltán ford./
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Gáláihoz hasonlóan utal a Kölcsey-vers és Az Esticsillag 

összefüggésére. A felülemelkedést, a hidegséget, az érzék- 

telenséget emeli ki Eminescu költeményéből, majd idézi 
annak utolsó két sorát.

A Kakassy által felmutatott párhuzamokfülnek. Meglátá
sainak, következtetéseinek tartalma túlnőtt az ötletszerű 

összevetések vagy a puszta utalások érvényességi körén. Az 

egyezések meglétét szövegszerű megfelelésekkel is bizonyítja, 

nemcsak soktényezős irodalmi tartalmak felsorolásszerű 

összehasonlításával. Ugyanúgy érdeme továbbá, mint Gálái
nak, hogy poétikailag, irodalomtörténetileg jelentős alko
tásokat hozott komparatista összefüggésbe. Ugyanakkor nem 

abszolutizál, hanem megjelöli a hasonlóságok határát. Nem 

terjeszti ki felismeréseinek érvényét s a párhuzamok körét 

a két életmű egészére vagy majdnem minden lényeges pontjára.
Hajdú Győz o%eaz 1964-ben publikált Eminescu 

példája című tanulmányában a Glossza lemondó, pesszimista 

bölcseletének és Kölcsey "Vanitatum vanitas"-ának rokonságá
ra utal a Petőfivel történő futólagos Összevetés mellett.
Más vontakozásban megállapítja, hogy Kölcseyhez hasonlóan 

Eminescu is na valósággal, a kor égető politikai kérdései
vel való találkozás következtében jut el a romantikához.'^9

A Kölcseyt és Eminescutösszehasonlító munkák, fejte
getések közös s egyben legperdöntőbb érve a Vanitatum va- 

nitas és a Glo*sá /Glossza/ tompa egykedvűséget, belenyug
vást, a világ folyásába történő beavatkozás hiábavalóságát 
közvetítő sztoikus ázemlélete. Mu és mű párhuzama valóban 

komparatista érdekességű. Az összevetések jogosságához nem 

férhet kétség. Az is tény, hogy eszmeileg és költőileg lé
nyeges alkotások egybeeséseit mutatták ki. Ugyanakkor a 

két költő pályfutásának csak egy állomása ez. Kölcsey és 

Eminescu a romantika különböző szakaszaihoz tartoznak. Mun
kásságuk egészének vagy főbb tendenciáinak viszorzatában

mélyebbjpárhuzamos jelenségről. S az 

sem mellékes szempont, hogy a két mű a világirodalom több
nem beszélhetünk több
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alkotásával van rokonságban mind a költői magatartás, a 

szemlélet, mind a verstípus vonatkozásában.
é s OíE m i n e s c u hasonló vo-Vörösmarty 

násaira több ízben hívja fel a figyelmet G á 1 d i L á&-Z"
! 1 ó . A Csongor és Tünde Éj monológja és az Első levél

/Scrisoarea I/ filozófiai szemléletében mutat ki egyezése-£
két. Jlezi a három közösen szerepelnietett alak rokonságát. 

Mindkét műben ott a hatalmat, a pénzt és a tudást jelképe
ző három figura. Vörösmarty és Eminescu a lét kérdéseiikoz
mikus távlatba helyezve elemzik. A világ keletkezése, az 

emberi erőfeszítések, a világok pusztulása alkotják a 

körforgás főbb mozzanatait. Pesszimista felfogás jellemzi 
a két alkotást, de a Csongor és Tündében a borúlátó szem
lélet feloldódik a mű egésze felől nézve. A két mű adott 

síkjainak párhuzamba állítása irodalomtörténeti realitás.
A két életmű összekapcsolása viszont nem lehet teljesen
megokolt, hiszen Gáldi csak a filozófiai mesedráma egyik 

részletének pesszimizmusát méri össze a román szatíra egyik 

vetületével. Maga a pesszimizmus pedig túlságosan nagy 

terjedelmű fogalom ahhoz, hogy önmagában, tartalmának nö- 

■ velése és terjedelmének csökkentése nélkül az összehason
lítás, majd az abból levonható következtetések alapja le
gyen. A hasonlóságok és eltérések társadalmi determinált- 

ságának elemzése itt is hiányzik.
Endre Madách Az ember tragédiájaК а к a s s у

és Eminescu Memento móri című költeményének részletesebb 

összevetését követően foglalkozik Vörösmarty és a román 

költő hasonló mozzanataival^9 Előbb a Memento móri és az 

Éj monológja viszonylatában a sötétlő űr, a nagy Semmi, 
valamint az emberi hiúságokról szóló sorok rokoníthatósá-
gára utal. Majd a Memento mórival eszmeileg összefüggő 

Első levél és a Csongor és Tünde az imént már érintett re
lációjában mutat ki egyezéseket. A kölcsönösen szerepel
tetett három szimbolikus alakra hívja fel a figyelmet 

Ezek Vörösmartynál a Kalmár, a Fejedelem és a Tudós, míg



- 15

Eminescunál:

"Látsz királyt,ki századokra sző a földnek büszke tervet

Van, ki kalmár-asztaláról egy világot foglal el, 

Számolgatja sok hajója, mennyi drágaságra lel,
Iáig amott az ősz tanító rongyos ujjú nyútt ruhában 

Végtelen számoszlopokba bújva, számol egymagában »,30• • •

/Pranyó Zoltán ford-/

Megjegyezzük, hogy Tóth Dezső Vörösmarty életművét 
-(remutató monográfiájában a három figurát keleti /Ezeregy
éjszaka / befolyással hozza összefüggésbe^ Eminescu kele
ties érdeklődése közismert irodalomtörténeti tény? Maga 

Kakassy is Eminescu egy másik miivé kapcsán utal e párhu
zamukra. Minde-kettőjüknél a világirodalom közkincsének 

szerves beépítéséről van szó, s nem a költői eredetiséget 

csorbító hatás típusáról. Vörösmarty három szereplője az 

emberi törekvések három típusát jelképezi. Csongor a Tu
dós távozása után összefoglalja benyomásait: "& így uta
zóim útra nem vezetnek" - /II. felvonás/. Az utolsó felvo
násban azután végérvényesen meggyőződhetünk a három törek
vés hiábavalóságáról. Eminescu a Tudóst még viszonylagos 

nagysággal ruházta fel, s alakját, tevékenységét, vágyait 

a másik két figurához viszonyítva részletesebben dolgozta 

ki. A zseni, a költő sorsával kapcsolatban álló szereplő 

sem kerülheti el a zsákutcát.
Kakassy a három szimbolikus alakra vonatkozó Emines- 

cu-részlet idézése után utal az "Első levél" sötét színei
re, majd újabb szemelvénnyel illusztrálja mondanivalóját. 

Gáláihoz hasonlóan a kozmikus képeket állítja párhuzamba 

az Éj monológjával. A továbbiakban Vörösmarty és Eminescu 

pesszimizmusának feloldásával foglalkozik. A két életmű 

későbbi fejleményeiből az optimista vonásokat ragadja ki.
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Könyvének másik helyéi^fíninescu románticizmusának
kettősségét elemezve rámutat az "individualizmus-kollek
tivizmus, evolució-revolució, optimizmus-pesszimizmus 

/azaz egyfelől az emberbe és a haladásba vetett bizalom, 

másfelől kiábrándultság, byronizmus, mal du siécle/" 

együttes Jelenlétére, a romantika ellentéteket kedvelő 

voltára. Ennek kapcsán utal Victor Hugo ' és Vörösmarty 

nevére.
Ugyancsak Kakassy33- mint már Jeleztük-^a Bolond Kalin 

/Cälin nebunul/elemzésében a romantika Kelet iránti ér
deklődéséről szólva megállapítja, hogy a "keletieskedő 

kolorit a magyar költészetben is felbukkan, s Vörösmarty- 

nál a legszembetűnőbb ”. Majd Staud Gézál^idézi 
romaíntika keleti tárgykörének Jellemzése céljából.

Úgy véljük, hogy a Csongor es Tünde es a Luceafárul 
/Az Esticsillag/ bizonyos szempontból ugyancsak egymás 

mellé állítható. Mindkét ’ miiben Jelen van a kozmikus 

távlat. Vörösmartynál Eöld és Tündérország, az ÉJ mono
lógjában az egész világmindenség; Eminescunál pedig Eöld 

és csillagok, az (ír végtelen világa egészen az Istenig a 

két világszint. Eöldi, halandó lény szerelme a másik vi
lághoz tartozó, halhatatlan lénnyel ugyancsak hasonlóság* 

Csongor és Tünde, ill. Hyperion és Katalina szerelméről 
van szó. Mindkét miiben a felsőbb világszint képviselője 

a földi élet örömeire, szerelemre vágyik. A szerelem be
teljesülésének viszont mindkét műben feltétele a halha
tatlanságról való lemondás. A halhatatlanságtól azonban - 

a romantika bevett szokásai szerint - csak engedéllyel 
szabadulhatnak meg. Tündét az ÉJ asszonya fenyegeti meg, 
Hyperiont az Isten óva inti. Ennek ellenére mindketten ki
tartanak eredeti céljuk mellett. Csongor és Tünde egymás
ra is találnak. A mű a szerelmi boldogság beteljesülésével 
ér véget. Vörösmarty a mű folyamán egyre mélyülő pesszi
mizmust optimista befejezéssel feloldja. Eminescunál vi
szont az égi lénynek csalódnia kell. Visszavonul hát hideg

a magyar
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magányába, s halhatatlanságában keres kompenzálást. A mu 

a meg nem értett zseni fájdalomból és büszkeségből össze
tett magányának páratlanul szép irodalmi feldolgozása lesz. 

Túlmenően a boldogság^keresésnek mint alapkérdésnek a kö
zös voltán, még a két müvet át meg átfogó meseszerüséget 
említhetjük meg. Vörösmarty és Eminescu párhuzamainak kö
rébe tartozik Gergei Albert História egy Árgirus nevű 

királyfiról és egy tündér szüzleányról című széphistóriá
jának hatása. Vörösmarty a Csongor és Tünde megírásakor 

használta fel alapvető forrásként, Eminescu pedig a Basul 
lui Arghir /Árgiflfus meséje/ című töredékében. Ez utóbbi 
tényállásról korábban már szóltunk.

Eminescu a Geniu pustiu /Szárnyaszegett géniusz/ cí
mű regényében olvashatjuk a következő mondatot: "Egy ifjú 

a biliárdasztal fölé hajolva a zöld posztóra krétával az 

Ilt!na nevet írta. Azt hittem, Árpád fajtájából való, és 

emlékei tárházából szerelemese kedves nevét vagy Jókai 
Mór regényeinek egyik magyar eszményképét idézte fel ma- 

gában. Gáldi a magyar női utónév előfordulásának tényét 

Hgy magyarázza: "Az Пша nevet a magyar romantika, s kü
lönösen Vörösmartynak Csongor és Tündé-je /1831/ tette 

népszerűvé. Eminescu Vörösmartyról elősorban I. Slavici- 

tól, bécsi legjobb barátjától hallhatott, aki a magyar 

irodalomról írt cikkében is kiemelte Vörösmarty érdemeit
Az előbbiekben elmondottak bizonyítják, hogy a két 

költő relációjában vannak olyan pozitív tények, amelyek 

nemcsak a mikorofilológia területén, hanem a kelet-európai 
vagy Duna-medencei romantika megírásában is érdeklődésre 

tarthatnak számot. Ugyanakkor mindent összevéve sem beszél
hetünk tipológiás rokonságról. Vörösmarty már az európai 
romantika korai; szakaszában tevékenykedik. Munkássága a 

százdaközép nagy forradalmait követően végetér. Eminescu 

a levert szabadságmozgalmakat követő évben születik. A ro
mantika utolsó periódusának képviselője. Kései romantikus.
A Csongor és Tünde megírásának idején még nem látszottak 

a későbbi, egész kontinenst megrázó; reményeket keltő tör-
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ténelmi fejlemények. A Memento móri, az Első levél és Az 

Esticsillag keletkezésekor viszont már nem látszott a ki
bontakozás lehetősége. A sokat emlegetett forradalom előtti 
és forradalom utáni költészet kérdése ez. Eminescu költői 
aktivitása arra az időszakra esik, amikor ismét terjedőben 

a pesszimizmus. Schopenhauer népszerű lesz.
Vörösmarty és Eminescu a lét kérdéseire kerestek vá

laszt, ennélfogva szükségszerűen folyamodtak a korabeli 
természettudományok és filozófia eredményeihez. Innen a 

kozmikus távlatban gondolkodás. Innen a kozmosz és ember 

bölcseleti jellegű egybevetése. Párhuzamaik a világszem
lélet egyik változatát, a pesszimizmust,- valamint a kozmi
kus képeket, az ellentétek kedvelését, keleties érdeklődé
süket és boldogságkeresésüket érintik. Ezek a hasonlóságok 

nem érdektelenek, hiszen különben nem beszélhetnénk a roman
tika európai vagy kelet-közép-európai egységéről s külön
bözőségeiről egyszerre. Az egyezések feltárása gazdagítja 

ugyan Vörösmartyról és Eminescuról alkotott képünket, de 

nem bizonyítja a két életmű jellegben, irodalomtörténeti 
helyben megnyilvánuló mélyebb rokonságát.

p f>e f ő f i
többen megkísérelték. Elsőként S z ő c s 

kell megemlítenünk. A primátust nemcsak az Eminescut Pető
fivel összehasonlítok körében nyilvánvaló időbeli elsősége 

indokolja, hanem a román költőről magyarul írt részletesebb, 

terjedelmesed munkák között elfoglalt kronológiai helye is. 

Ebben a tekintetben csak Gristea liléé**Szamosújváron - 

ugyancsak 1895-ben - megjelent "Eminescu élete és művei" című 

tanulmánya vetekedhet vele.
Szőcs egyik komparatista érdeme, hogy nem hajtja túl 

a párhuzamok keresését. Pelismeri az eléggé lényeges különb
ségeket. nAz apostol" és a "Császár és proletár" eszméinek 

közösségét taglalja. Meglátásait kölcsönös idézéssel bizo
nyítja. Ezután sommásan veti össze kettőjüket: "Petőfi azt

összevetését 

Géz anevét
é s Eminescu
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találja, hogy az emberiség célja a boldogság, ennek esz
köze a szabadság. Kezébe veszi a szabadság zászlaját, fen
nen lobogtatja, és vérével pecsételi meg szabadság- és 

hazaszeretetét. Eminescu lelkesül a szabadságért, az em
beriségért, az emberiség magasztos eszméiért, de Egyénisé
ge, természete nem engedi - a viszonyok sem lévén olyanok 

mint Petőfi korában és hazájában - hogy azt a szerepet 
játssza, és úgy lelkesítse honfitársait, s úgy szálljon 

síkra elvei mellett, mint Petőfi. Eminescu lassan, észre
vétlenül akar meghalni, csendesen pihenni a tenger partján, 

az ő kedves fái alatt, hogy ne zavarja semmi síri álmát, 

s a habok örök csobogása mormolja el a halotti altató da
lát. Petőfi a tüzet szereti, fa akar lenni, mélyen villám 

fut keresztül, s a harc mezején kíván elesni a haza és a 

világ szabadságáért. A tűz és a víz költője mégis sok te
kintetben hasonlítanak egymáshoz, blind a kettő korai és 

szerencsétlen halállal tiinik el az élet küzdőteréről, mind
a kettő új hangot, új elemeket vitt be nemzete irodalmá
rba.1' Szőcs másik érdeme, hogy Eminescu sorsáért a korabe

li román társadalmat teszi felelőssé. Nem konstruál ave- 

leszületettséggel kapcsolatos ravasz elméleteket, Ezért 
is becsülte nagyra Űobrogeanu-Gherea Szőcsnek az Eminescu- 

val foglalkozó írásait.
A két hasonló nagyságrendé,.költő jellemző vonásai kö

zötti különbségtétel jogosult. Petőfi a 48 előtti idők és 

48-49 költője volt, tehát a felfelé ívelő történelmi fejlő
dés időszakában élt. Németh G-. Béla szerint: "Ő volt az
istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy köl-^ W)tő legyenJ tehetséget, történelmet, sorsot". Eminescu vi
szont - már szóltunk erről - forradalom utáni költő a be
szűkült társadalmi cselekvés minden hátrányával. Lírájában 

mégis hangot kapott az elégedetlenség, az opponálás, az 

ítélkezés, ha közel sem olyan arányban és plebejus forra
dalmi jelleggel, mint Petőfinél. Ellenben a folklór iránti

j

П
L
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nagy érdeklődésük s a népköltészet jegyeinek asszimilálá- 

sa olyan közös vonásuJL, amely a költői stílussajátosságok 

belső szférájához tartozik. Petőfi és Eminescu viszonyla
tában az irodalomtörténeti jelentőség párhtí^naÁ^i mellett 

ebben látjuk a lényegesebb egyezéseket.
Árpád. A román irodalomtörténet össze

foglaló áttekintése /1922/ című munkájában a párhuzamos je
lenségek megemlítésének, kiemelésének csupán "az emlékeze
tet támogatóu funkciót tulajdonít. Tudniillik megítélése 

szerint a hasonlóságod esztétikai elemzésére térjedelmbeli 
okok miatt nincs lehetősége. Az Eminescuról rajzolt portré 

utolsó bekezdésében írja: "Eminescut Petőfivel szokták 

összehasonlítani, amennyiben mindkettő népe legnagyobb köl
tője. Külső egyezések is vannak életükben /Hevük Petrovici- - 
EminoviciJ mindketten januárban születtek; mindketten~ro^sz 

diákok s vándorszínészek voltak; mindketten széles műveltség
re tettek szert önképzés utján* mindkettőnek van egy-egy 

regénye/. Költői egyéniségük, világnézetük, költészetük, 

politikai elveik stb. azonban korántsem egyféle. Bitay lé
nyegében helyesen ítéli meg Petőfi és Eminescu összeveté
seinek okait és párhuzamaik milyenségét, mértékét. Az eszté
tikai elemzés szükségességének összehasonlításokban való 

kiemelésével egyetértünk. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy 

egyetlen megközelítési mód sem tarthat igényt kizárólagos
ságra. A nemzeti irodalom egészét áttekintő irodalomtörté
neti művek terjedelembeli kötöttségek miatt a komparatista 

összefüggéseket valóban nem dolgozhatják fel részletesebben .

Bitay

A párhuzamok jelzésére viszont sor kerülhet, s ez több lehet 

egyszerű fogódzónál.
V e é g h Petőfi a románoknál /1934/Sándor

című könyvének Petőfi és Eminescu fejezetében kettőjük össze
vetésére nem lát alaposabb okot. "Pefőfivel, a magyar nemzet 
legnagyobb lírikusával szokták néha együtt emlegetni Emines
cut, mert nemzeti irodalmában Eminescu is azt a helyet foglalja
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-Jij mint a magyar költő. Ez az adottság még kevés ahhoz, hogy 

kettőjük között érdemleges párhuzamot lehessen venni. Ha 

meg is teszi ezt valaki, munkája egy-két rokonvonás kimu
tatását leszámítva, a külső hasonlós-égok laza kapcsolatai
nak és a különbségek negatívumainak feltüntetésében fog 

kimerülni. Ezt tapasztaljuk Szűcs Géza nagyszebeni tanár 

1895-ben megjelent Eminescu tanulmányában is 

azonosság a két költő között kevés van, pedig ez a fon
tos." Veéghnek a Petőfi és Eminescu között fellelhető pár
huzamok megítélésben, valamint a hasonlóságok iránti ér
deklődés indítékainak megmutatásában végeredményben igaza* 

vall.. Szócsőt azonban túl szigorúan ítéli meg, hiszen a to
vábbiakban részleteiben ismerteti, idézi annak tanulmá
nyát. Emellett Szőcs a különbségeket eléggé hangsúlyozta.

Petőfi és Eminescu párhuzamba állítását Kristóf 

is megkísérelte Jgminescu Mihály költeményei

Tartalmi• • •

György
/1935/ című tanulmányában. Kristóf a román költőt "világ

ig
irodalmi alaknak" tartja. Hivatkozik Szőcs Géza és Cristea 

Illés tanulmányaira. Az összehasonlítás létjogosultsága
mellett többek között azzal is érvel, hogy a román költőt 

közelebb akarja hozni a magyarsághoz. "A magyar olvasókö
zönség előtt Eminescuról szólni s Petőfit nem említeni, - 

szinte lehetetlen. A két költő életművében annyi az egye
ző vagy hasonló jelenség, hogy a hivatkozás elutasíthatat- 

lanul kínálva kínálkozik és pompásan magyaráz is. A jelen
ségek egyezése vagy hasonlósága természetesen merő véletlen- 

ség. A két költő életműve között semmiféle belső kapcsolat, 

közvetlen Összefüggés vagy bármi nemű tudatos hatás nincs.
De a véletlen egyezés és hasonlóság csakugyan megvan. Még 

pedig számuk oly nagy, hogy bátran jegyezhetjük le és^ismé
telhetjük itt is: Eminescu a román irodalom Petőfije."

A marxista ismeretelmélet és összehasonlító irodalom- 

tudomány nem osztja a jelenségek véletlenszerűségének imén
ti abszolutizálását. Filozófiai aspektusból nézve a szükség- 

szerű és a véletlen dialektikus viszonyban áll. Az egyik
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szovjet szerző arról ír, hogy a véletlen olyan szükségsze
rűség, amelyet még nem ismertünk fel. A komparatisztika 

szemszögéből pedig az egyezések hatásokkal, a szélesebb 

körben elterjedt motívumokkal, a gondolati és képzeleti 
közhelyekkel, az irodalom fejlődésének hasonló fokával, 

a kultúrák régebbi vagy újabb érintkezésével s ]%inkább 

az irodalom társadalmi meghatározattságával é.í.t. magya
rázhatók.

Kristófnak az egyezések nagy számáról való megnyilat
kozása alapján joggal várható el az adatszerű s egyben 

lényegbevágó bizonyítás. Ehelyett azonban a szerző másod
lagos tényekkel próbálja alátámasztani lendületesen kimon
dott tételét. Eminescu sokáig vitatott születési ideje és 

helye, a szláv származás, a névváltoztatás, az apa foglal
kozása, a nagy országjárás, a vándorszínészet, az iskola- 

változtatások, autodidakta volta, vezér szerepe a Bécsben 

tanuló román ifjak diákegyesületében a Petőfi pályafutásá
val egyeztetett mozzanatok. Ezek a tények adalékként elő
készíthetnék az életművek rokonitását. A lényegegyezések 

érzékeltetésére azonban - az anyag természetéből követke. 

zően többé-kevésbé érthetően - erőtlenül kerül sor. A Fel
hők egyébként más természetű pesszimizmusát veti egybe Emi
nescu pesszimizmusával, ámbár elismeri Petőfi e korszaká
nak rövidségét s meghaladását. Végül a szerelem költőit 

hasonlítja,hozzáfűzve, hogy ’’Miele Veronica maga is, mint 

Szendrei Julia, Írónő, de az Eminescu és Veronica viszo
nya mégis az Ady és Léda asszony szerelmét juttatja eszünk- 

be'.^Ez utóbbi állítását is kénytelen aztán feloldani. Pe
tőfi és Eminescu Alkatának tárgjh-ásában önellentmondásba 

kerül. Erre figyelt fel Gáldi László, amikor 1939-ben az 

Apollo hasábjain a következő sorokat írja: ’’Sokáig tartot
ta magát az a pozitív tényekkel egyáltalán nem igazolható 

hiedelem, hogy ’’Eminescu a románok Petőfije” s ennek a té
telnek Kristóf György még egész fejezetet szentelt az ’'Emi
nescu Mihály költeményei" című tanulmányában. Kristóf külön



- 23

fejezetet szentelt e tétel védelmezésére, s ez annál ért*«
hetetlenebb, mert önmaga kijelenti, hogy ’^Petőfi és Emi- 

nescu két végletesen ellentétes egyéniség". Megjegyezzük, 
hogy mind Gáldi értékelése, mind saját fejtegetésünk Pe
tőfi és Eminescu összehasonlítására, s nem a tanulmány 

egészére vonatkozik.
J ő z s a

in

J á n о s n а к а XIX. század magyar
román szellemi párhuzamait felvázolni szándékozó írásában
/1936/ helytálló és kevésbé megalapozott egybevetések tár
saságában akadhatunk á Petőfi-Eminescu vizsonyításra. Jó- 

zsa a határon túl terjedő hírük, névváltoztatásuk, /föárko- 
lakerülésük, vándorszínészi periódusaik és a könyvekkel va
ló barátságuk alapján van párhuzamot életrajzuk között. 

Költészetükről megállapítja, hogy " 

népköltészet, a szerelem, a filozófia és a hazafiság". Nem 

miad vissza ilyen általánosságtól, mint: "Szerelmi költé
szetük örök forrása a nő"*1.8 Petőfi líráját forrónak, nap
sugarasnak, tisztának és családi melegséget árasztónak ta
lálja. Eminescut a kötekedő sóvárgó, érzéki, szenvedési al
kalmakkal teli, boldogtalan szerelem énekesének nevezi. 

Filozófiai költészetük kapcsán megemlíti pesszimizmusukat 
és világiájdalmükat, de különbséget tesz kettőjük között. 

^Megállapítja továbbá, hogy Petőfi a jövőbe, Eminescu a múlt
ba nézett. Ha^fias lírájukra a lángoló hazaszeretetet tartja 

jellemzőnek. Prózájukban egy-egy borzalmas részletekkel át
szőtt regényüket minősíti közös vonásnak. Végül mindkét köl
tő jelentőségéről szól.

A Józsa János által kimutatott közös életrajzi mozza
natok számbavétele nélkül a két költőről készült pályakép 

kétségtelenül hiányos, de ezek az adatok másodlagosak a pár
huzamok bizonyításában. Nyomatékosabbakká abban az esetben 

válnának, ha a kölcsönösen előforduló életrajzi tényezőknek 

a művekkel való összefüggéseié is kidomborodna. Az életművekre 

és egyedi alkotásokra utalások viszont megmaradnak a kompa- 

ratista szempontból nehezen megfogható általánosságok szintjén.

négy fő forrása: a• • •
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A részletesebb elemzés nem igazolná feltevéseinek megala
pozottságát. Arany és Co§buc esetében viszont merésznek^ 

formainak mondja az összehasonlítást, ami szöges ellentét- 

ben áll Pálffy Endre pozitív eredményeivel. Mentségéül 
szolgálhat Józsa Jánosnak az a körülmény is, hogy rövid 

tanulmányában több magyar-román szellemi párhuzam felvá
zolására vállalkozott, így a tárgyszerű és sokrétű kifej
tésre nem kerülhetett sor.

Petőfi és fíminescu összehasonlíthatósága ügyében 194?- 

ben ismét nyilatkozik G á 1 d i 

sunkban jelenik meg "Petőfi és Eminescu" című írása. Az 

összevetés ténye meglepetésként hathat a Kristóf György 

hasonló törekvéséről alkotott véleményének ismeretében.
A szerző saját bevallása szerint e tanulmányt a szerkesz
tőség kérésére írta meg. Pedig igaza volt Kristóffal szem
ben, amikor rámutatott a két költő közötti lényeges különb
ségekre. Persze, az adatszerűén igazolható egj^zések szám
bavétele abban az esetben sem kifogásolható, ha a belőlük 

adódó következetetések a két életmű szélesebb s mélyebb 

rétegeit nem érintik alapvetően. Az összehasonlító iroda
lomtörténeti kutatásoknak mindig is volt a szűkebb szakmai 
szempontokon s az olvasóknak nyújtott viszonyítási alapon 

túl bevallott politikai szándéka. Jelen esetben ez vitatha
tatlanul pozitív indítékból ered. Két nép barátságának

CLszolgálta a célja a magyar és a román irodalom két jelen
tős költői egyéniségének egymás mellé állításával.

Gáldi az előzményekről elmondja, hogy szórványos mo
tívumok hasonlóságát keresték, s kizárólag esztétikai sí
kon mozogtak. "Petőfi és Eminescu egész egyéniségét, egész 

emberi magatartását próbálták volna egymás mellé vetíteni.
E hiány pótlására s általában a vele összefüggő problémák 

rövid megvilágítására hivatott a jelen vázlat, amely meg-

x ' -« / 50László . A Sor-

vallom, a "Sorsunk" szerkesztőségének sugal/ímazására szüle-
Petőfi és Eminescu vonatkozásában- írja Gáldi5?tett meg"

drámai fogantai.ású líráról beszél. Közös irodalmi ösztön-
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zőik sorában Lenau, Heine és $Shelley nevét említi meg. 
Rámutat arra, hogy mindketten a beteljesülést, a szinté
zist jelentik nemzeti irodalmunkban. A müvek közötti ap- 

róbb egyzéseket nem tartja lényegesnek. Csak utal a szer 

relmesek áváltozására, a német sírköltészet gyászindulő- 

szerű hangjaira a Mefrtua estben és a Szeptember végében? 
a halálvágy kifejezésére, a toborzószerű versekre mint
egyezésekre. A továbbiakban Eminescu pályafutását tekinti 
ái különös tekintettel a lázadó, kritikus hangokra, a 

társaáalombírálátra.
Győz ő52, Kölcsey tárgyalásakor már 

említett írásában utal Petőfi és Eminescu népdallá vált 

verseire. Megemlíti kettőjük hasonló irodalomtörténeti

Hajdú

szerepét. Petőfi átmeneti - Felhők-korszakbeli - pesszi
mizmusát Eminescu állandósultabb borúlátásával veti egybe 

©•• is. Érzékelteti a világszemléletbeli s hangulati különb
ségeket. Az eltéréseket a két korszak történeImi-társadal
mi mozgásainak váltokozó irányával magyarázza. Eljárása 

kellő differenciálás esetén maradéktalanul kielégítene, 

csakhogy, az érvelés a "mi lett volna, ha" problémájával 
egészül ki. Tudniillik annak elképzelésével, hogyan vet
kőzte volna le Eminescu válságát, meghasonulását, kiábrán
dultságát Bälcescu forradalmában.

A Petőfi-Eminescu párhuzamhoz járul hozzá újabb ada-
G á 1 d i53lékokkal К а к a s s у

hatvanas években. Megállapításaik egyedi művek hangulati, 

motivikus, verstani megfeleléseit regisztrálják. A szer
zők az egyezéseket nem erőltetik. Az "0 cälärire in zori" 

/Hajnali lovaglás/ című verset a "Fa leszek,ha 

költeménnyel társítják. Munkájuk jellegénél fogva részle
tesebb kifejtésre nincs terük. Az összevetést a két mű me
tamorf ózisos voltára alapozzák. ‘A szerelmesek átváltozása 

egyébként Petőfi és Eminescu több versében szerepet játszik^

e ugyancsak as

<• > 11" című• • •

'■A "Fa leszek, ha.." mind a nyolc sora a kedves és 

a költő metaforapárjainak pergő ritmusú átváltozása. A több
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mint tízszer terjedelmesebb Eminescu-versben a betétként 

szereplő ifjú dala vonultatja fel a szerelmesek metamor
fózisát. Maga az átalakulás terjengősebb. Míg Petőfinél 
soronként, addig Eminescunál versszakonként történik. A 

magyar versben öt, a románban három alakcsere szerepel* 

Mindkét költeményben a szerelmi vágy erőteljes kifeje
zése a funkicója. A metaforák anyagukban nem egyeznek, de 

mindkettőjüknél a népköltészetből származnak. Az ifjú ‘da
lának "D@-a§ fi, mindrä, rlu§orul,/Саге dorul/§i-l confie
címpului" /Kedvesem, ha folyó lennék,/Mely szerelmét/

55 ^ ^ /
csak a rétnek vallja meg”A kezdetű strófája felületi egy- 

zést mutat a "Lennék én folyóvíz" című Petőfi-vers első 

versszakával. Az ifjú£és a költőt megtestesítő metafora

. „i

tudniillik anyagában részben azonos, de ennek nincs külö
nösebb Jelentősége;

S£Kakassy és Gáldi figyelt fel a "Junii corup-ji" /Rom
lott ifjak/ és "A gyüldei ifjai hasonlóságára. Meglátásuk
nem vitatható, hiszen a gondolati s hangnembeli egybeesé
sek feltűnőek. A két költő dühe rokon. Eminescu trónokat 

leromboló, rabláncot szétmorzsoló, zsarnokokat pusztító 

Jelenete pedig Petőfi királyellenes, forradalmi hangjait 

idézi.
Verstani Jellegű hasonlóságra figyelt fel Gáldi a 

"MortVa est!" és a "Szeptember végén" között Eminescu• ti

ütemelőzővel ellátott, középmetszetes daktilusai /12-12-11-
11/ lényegében azonosak Petőfi Szeptember végén című elégiá-

>,S- írja. Tényeken alapuló megállítása fo-Jának metruméval 
gódzó a magyar olvasó számára.

Petőfit és Eminescuí1895-től kezdve sokan hozták kom-
paratista összefüggésbe. Az utalások, rövidebb fejtegetések 

mellett külön fejezeteket vagy tanulmányokat szenteltek 

egybevetésüknek. Ha számvetést készítenénk, megállapíthat
nánk, hogy magyar-román viszonylatban kettőjüket emleget
ték együtt a legtöbben s a legtöbbször. Ugyanakkor megje
gyezzük, a szerzők az eltérésekre is lépten-nyomon utaltad.
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Egyes irodalomtörténészek pedig kimondottan csak az össze
vetés problematikusságát emelték ki. A párhuzamok megalapo
zottságát valló szerzők rámutattak a közismert, egyező élet
rajzi mozzanatokra. Többször került szóba a Felhők és Emi- 

nescu pesszimizmusa. A társadalommal való elégedetlenség 

hangjait is egybevetették. Utaltak a népköltészet szerepé
re.

Úgy véljük, hogy Petőfi •és Eminescu relációjában ha
sonló életrjzi mozzanatok, párhuzamos költői helyek kétség
telenül akadnak. Az egyézések jellege, mértéke azonban nem 

teszi lehetővé a mélyebb rokonság bizonyítását. Azoknak 

van igazuk, akik az adódó hasonlóságokat kimutatják ugyan, 
de a két költő átfogóbb rokonításától óvakodnak. S az előb
bieken felül érzékeltetik az eltéréseket. Mindezt a társa-

a

dalmi-történelmi helyzetbe s az irodalmi fejlődés menetébe 

ágyzottah.Az összevetések nagy számának legfőbb oka Petőfi 
és Eminescu kiemelkedő irodalomtörténeti jelentősége, or
szághatárokat átlépő hírnevük, a nemzeti tudatban elfoglalt 

helyük.
való összehasonlítások szórványo-Az Arannyal 

sak, utalásszeruek, s nem is lépnek fel komparatista igénnyel. 

Eminescu költői nyelvének, formamuvészetének érzékeltetése
J é к e 1 уcéljából folyamodnak a magyar költő nevéhez.

Zoltán állapítja meg túlságosan sok magyar vonatko
zást érintő bevezető tanulmányában a román költőről: "Kép
zeljünk el egy Komjáthy Jenőt Arany János szókincsével!"
Vagy: "Nyelve Aranyéhoz hasonlíthatóKelemen Béla 

az Eminescu és a magyarok című tanulmányában írja:"Az Arany 

János nyelvére emlékeztető gördülékeny és mély kifejező 

nyelve tette elsősorban a magyar nép tömegeihfen is népsze- 

ruve."
Madách és Eminescu párhuzamaira ugyan

csak többen figyeltek fel. &z összevetések nemcsak részle
tezőbbek, hanem egyben mélyebb hasonlóságokat is regisztrál
nak. Az anyag természetéből s a tanulmányok szerzőinek kva-
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lifikáltságából adódóan ezen a területen tárták fel a leg
meggyőzőbb összefüggéseket. "Az ember tragédiája" és a 

"Memento móri" rokonsága érvényes irodalomtörténeti igaz
ság lett, ha a kontaktológiai vagy tipológia^, analógiás 

jelleg kérdése nem is tisztázódott m^g.
Cälinescu monográfiájának Az ember tragédiáját és a 

Memento mórit összevető kis részletére reagál Gáldi László 

a Madách és fíminescu című tanulmányában? A román szerző 

a Tradgédia fausti jellegére, a reinkarnációra, a törté
nelem fontos állomásainak felvonultatására és a nagy idő
tartam átfogására utal. "Ez a megállapítás, mely a magyar 

és a román irodalom egyik újabb - s mindjárt hozzátehetjük, 

döntő fontosságú érintkezési pontjára, mutatna reá, fel- 

tétlenül megérdemli, hogy közelebbi vizsgálat alá.vegyük - 

vezeti be az összemérést Gáldi. Eminescu müvének címét 
az erdélyi temetők felirataival és az elterjedt latin mon
dással hozza kapcsolatba. Madáchnál kiemeli a csalódottsá
got. Eminescu viszonylatában megemlíti az Erdélyben eltöl
tött időszakot. Feltételezése szerint a magyar irodalomban 

tájékozott Slavici, aki barátja volt Eminescunak, esetleg 

tájékoztathatta a román költőt Madách művéről. Felhívja a 

figy^L-met a ^emento móri grandiózus Moltára, az emberiség 

történetének felvázolására, a különféle civilizációk fel
vonultatására, a belőlük levont lételméleti következteté
sekre. A világ és az élet álomszerűségét megfogalmazó vég
következtetést Calderon, Musset és Miron Costin befolyásá
val magyarázza. "Eminescu is, akárcsak Madách, színei tár
gyául egy-egy fordulópontot választ ki, olyat, hol az egész 

kultúra új ösvényre fordul" - állapítja meg. Eminescu képei
ről szólva rámutat, hogy Palesztina "tárgyánál fogva talán 

Madách Mózeséhez hasonlítható"^1 Jelzi az egyiptomi, 

a római színek és a francia forradalmat bemutató részek 

közös voltát. "Úgy tetszik, mintha Madách nyomán állította 

volna be Eminescu épp ezeket a korokat a fejlődés tengelyé
ül" - írja Gáldi. Kifejti, hogy a Memento móri belső logikája

a görög,
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következtében Eminescu a keretszíneket, a bizánci és a 

falanszter színeket nem vehette át. Számításba csak a 

prágai szín jöhetett volna, de ezt nem építette be. 
dekes azonban megfigyelni, hogy a terv egyeztetésén túl 
további kapcsolatok alig mutathatók ki. Madách mindegyik 

színe egy hősön nyugszik. Ádámnak a kor keretébe illő 

/|teinkarnációján, s épp ez ad minden színnek drámai egy
séget is. Eminescu képeiben csak alkalmilag merül fel 
hős, nála a főszerepet a millió leírása játsza."Ееjtege- 

tése szerint még a görög és római képek is természeti leí
rásokban csúcsosodnak ki. A személyes hősök szerepe a 

Dácia gyarmatosítására vonatkozó részben növekszik. Gálái
nak a szembesítésből adódó következtetése, hogy a francia 

forradalomban Madáchnál Dantonra, Eminescunál Robespierre- 

re tevődik a hangsúly. Rámutat Napóleon egészen önálló 

szerepeltetésére. Majd a következőképpen összegez: " 

Eminescu felfogása meglehetősen független a Madáchétól.
A képek megválasztását vehette tőle, de a keret kitölté
sén inkább francia romantikus elgondolás nyomait fedez
hetjük fel. Annyi kétségtelen, hogy mindkét mú egyazon 

európai eszmeáramlatból sarjadt)s az is jellemző, hogy 

tíz éven belül két szomszédország költőit egyazon gondolat 
gyötörte: az emberiség hivatásának s az élet értelmének 

pesszimisztikus bemutatása. Eminescu hallhatott közvetve 

Madách remekéről, az azonban csak megerősíthette egy olyan 

terv kidolgozásában, melyhez a szükséges feltételeket köl
tői temperamentumának s emberi lélekalkatának alaptényezői
teremtették meg. A találkozás így is elgondokodtató és/• , , //66 szellemtörténeti fontosságát alig lehetne kétsegbevonni.

Gáldi a müvek összevetésében tényszerű,időtálló ered
ményekhez jut. A közös és eltérő sajátságok regisztrálása 

további apró mozzanatokkal kiegészíthető ugyan, de össze- 

hasnnlításának vitatása aligha lehetséges. A máig sem vég
érvényesen tisztázott hatás vagy párhuzam kérdésében ismer
teti a befolyást lehetővé tevő életrajzi és irodalmi fakto-

"Ér-

• • *
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rókát. Ugyanakkor a két mű ezen alapon való összemérésében 

arra következtet, hogy Madách és Eminescu relációjában nem 

bizonyított, illetve nem perdöntő a kontaktológiai össze
függés. Az egyezések magyarázata viszont nem fogadható el 
minden vonatkozásban. Madách és Eminescu pesszimizmusát 
meglehetősen egy nevezőre hozza, holott a Tragédia pesszi- 

' mista vagy optimista szemlélete s a befejezése körül dúló 

viták ellenére annyi bizonyos, hogy a mégsemmel a legalábbis 

etikai indokoltságú mégif áll szemben. Kölcsey és Eminescu 

összevetése kapcsán már szóltunk a költői tempera^tumra, 
a pszichológiai alkatra való alapozás vitathatóságáról.
Ez a szemlélet erre az írására is rányomja bélyegét. Pe
dig elemekben szerepelnek olyan tények, amelyeknek a tör
ténelmi, a társadalmi és az osztályhelyzet átélésével való 

összekötése megvilágítaná, hogy miért foglalkoztatta " 

tíz éven belül két szomszédország költőit egyazon gondolat..."
Trg«édia és a Memento móri össze- 

vetésének Kakassy Endre monográfiájának az 

Eminescu művéről szóló külön fejezetében. Elöljáróban utal 
Cälinescu meglátásaira. A két mű tartalmi összehasonlítását 

nem tartja meddő vállalkozásnak. Mindkét alkotást kiemel
kedőnek minősíti. A kiábrándultság korának termékeit látja 

Madách és Eminescu művében. Pesszimistának mondja a két al
kotást ,
ragadják meg, s
Röviden összefoglalja a "pesszimista-e vagy optimista" vita 

tanulságait é Tragédia kapcsán. Műfajilag a Byron Kain és 

Ibsen Peer Gynt alkotta sorba helyezi a két alkotást. Meg
állapítja, hogy a "
tása ugyanazt a kekedést fejezi ki, amely elömlik az egész 

, 68 ^ / illuzio^esztett romantikus irodalmon". Mindekettojük ború
látását hazai okokkal magyarázza. Az eszményképek letaposá- 

sára, a jövőt előkészítő mozzanatok értékrendjének megingá
sára mutat rá. Ezzel indokolja a történelemhez való fordu
lást. Megítélése szerint a jövőt nem látják reményteljesen,

• • •

Bő teret szentel a

de megítélése szerint egy egész korszak hangulatát 

"nem egyéni körre leszűkítve" borúlátók.

nagy magyar és román költő világlö--• • •
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de a haladás kérdéseit vetik fel.
Rámutat gondolati és motivikus összecsengésekre. A 

sivatag futóhomokja mindkét műben birodalmat, hatalmat, 

kincset, dicsőséget lep el, s az idő múlandóságot elői
déző erejét jelképezi. Madách az egyiptomi színben, Emi- 

nescu Babilon és Egyiptom felett ítélkező soraiban feje
zi ki. az előbbi gondolatot.

A francia forradalom megjelenítésében a Marseillaise 

; hangjaira lelkesedő Ádám dantoni végzetét és a lelkes 

forradalmi indításnak az elégikus császári elmélkedésbe 

való átmenetét veti össze. A felemelkedés-elbukás párhu
zamos kettősét látja egybevágónak.

Az álomról, az álom és lét viszonyáról alkotott ké
püket a Tragédia XV. színéből vett idézettel illusztrálja:

"Álmodtam-é csak, vagy most álmodom,
És általán több-é, mint álom, a lét,”

Kakassy hasonló mozzanatokra ismer Eminescu bölc^Lő ver
seiben. Megítélése szerint a "Világunk léte: örökkétartó 

halálos álom" sorral a Memento móri filozófiai mondaniva - 

lóját is jellemezhetjük, nemcsak a Császár és proletárra 

gondolhatunk.
1

A romantika istenekkel való parolázásáról flá dacolá
sáról szólva ez utóbbira idéz példát a Memento móri és a 

című költeményekből. Az idézett helyeket a
véled is" kez-

Mortua est!
szín Ádámjának "Dacolhatok még, isten, 

detű megnyilatkoztatásával veti össze.
A két mű végtanulságát illetően Ádámról megállapítja

XV.

I
hogy "végülis nagy közösségi ábrándjait feladva, az egyéni
boldogság menedékét fogadja el. Eminescu költői kalandja 

✓ G9 /látszólag még sivárabb". Az az érzésünk, Kakassy Madách
és Bninescu pesszimizmusának kérdésében nem differenciál 
eléggé. További fejtegetéseiben az életmű s a közéleti 
harc felől közelítve próbálja feloldani a két mű borúlá
tását. Indítékát az Eminescut örök, veleszületett pesszi-
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mistának beállító polgári irodalomtörténeti kotflenció ellen
hatásában, ellenáramában kereshetjük. £ sötét színek egy
oldalii kiemelését tudniillik a mindearon pptimistává fes
tés hulláma követte. Kakassy eddig nem ment el, de a két 

mű létértelmezésének kontúrjait kissé összemosta.
Kakassy a két mű rokonságát keletkezésük időszakának 

társadalmi-történelmi párhuzamaival magyarázza^. Tematikai^ 

motivikus és műfaji egyezéseket mutat ki. Az általa felfe
dett hasonlóságokat genezisükben ragadja meg, s részlete
sebben, gyakran szövegszerű egymás mellé állításukkal bi
zonyítja. Összevetései/, érvei, az ok-okozati kapcsolatok 

feláárása arra vallanak, hogy analógiás párhuzamoknak tart
ja a két mű közötti összefüggést. Az eltéréseket nem rész
letezi, a monográfia adott keretei tágulnának. A konkrétig 

lehatoló összehasonlítások terén Ő adta a legtöbbet.
Tudor Vianu Madách és Eminescu címmel tar

tott előadást 1962, április 12-én Budapesten, az Irodalom
történeti Intézetben. A tanulmány kötetben és folyóirat
ban, szaklapban egyaránt megjelent. Bevezetésként röviden 

szól a román komparatisztika helyzetéről és az összehason
lító irodalomtudomány elméleti kérdéseiről. A komparatisz- 

tika területei közül fontos szerepet szán a forrásoktól 
viszonylag függetleníthető, társadalmi, alapbeli meghatá
rozottságú egyezéseknek. "Egy irodalmi helyzet hasonlósá
ga egy más,-külföldi irodalmi helyzettel, ami nem magya
rázható csupán egy közös irodalmi forrással - ez egyébként 
hiányozhat is -, de megmagyarázhatóvá válik az őt létreho
zó társadalmi, intellektuális és erkölcsi feltételek ana
lógiája által." Vagy: " 

mus/ két irodalmi helyzet között mélyebb kapcsolatot jelez,
a párhuzamosság /a paralelliz-• • •

a párhuzamosság magávalmint a közös forrás". Vagy: " 

a művészi alkotás feltételeinek hasonlóságával kapcsolja 

össze az írókat vagy műveket."

• • •

A két mű keletkezése /Az ember tragédiája-Memento 

móri/, kapcsán Vianu szintén utal arra, hogy Madách egy

/ •
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évtizeddel korábban kezdett mfcíve megírásához, s majd ugyan
ennyivel korábban is jelentette meg. A Tragédia gyors és 

széleskörű értékelését tényként kezeli. Megemlíti Eminesr 

cu erdélyi tartózkodását. Nem tartja kizártnak, hogy Emi- 

nescunak beszélhettek Madáchrulés müvéről. Alexander DieWe 

L. 1865-ös német fordításáról is szói. Ugyancsak nem tartja 

lehetetlennek, hogy Eminescu bécsi vagy berlini diákosko- 

dása idején esetleg olvashatta a magyar költő alkotását.
"Még sincs arra nézve semmi tárgyi bizonyítékunk, hogy Emi- 

nescunak közvetlen tudomása lett volna Madách költeményé
ről^- írja Yianu. Tehát a Tragédia elterjedtsége s Emines
cu ilyen irányú tájékozódását, megismerését lehetővé tevő 

életrajzi mozzanatai alapján nem tartja eleve kizártnak 

a hatásszerú összefüggést, de bebizonyítottnak sem tekin
ti, mert nem merültek fel a kapcsolatot közvetlenül alátá
masztó adatok. Ennek következtében,«egyszerű irodalmi pár
huzamosság marad számunkra, s annál érdekesebb ezt megvi
lágítani és megmagyarázni.1"

A két műről megállapítja, hogy 

nelmét ábrázoló nagy freskónak készült"' 
sziodosztól Herderig felvázolja az emberiségről gondolkodó 

művek családfáját. Majd a romantika e témát népszerűsítő 

és elmé^títő voltáról szól. "A romantikus gondolat eredmé
nyének tekinthetjük, hogy a felvilágosodás korának filozó
fiai spekulációja helyébe az ember fejlődésének történeti 
felfogását állította. Ez a megoldás hatja át Madách és Emi
nescu nagy művét is. Az .Ember tragédiája és a Memento móri 
egyformán az emberiség nagy hőskölteménye, amint az a népek 

reményein, bukásain és küzdelmein keresztül elénk tárul. Az 

ember történetének látomása sugallta mindkettőt. A történe
lem romantikus filozófiája a két mű ideológiai alapjának

, % egyik alkotóeleme."
Madách művét a mennyei prológus, a megkísértés és a 

kiűzetés jóvoltából a fausti típusú munkák közé is hesorolja. 

A műfaji behatárolás pontosságát igazolja az emberiséj-poéma

az emberiség törté- 

Ezt követően Hé-
• • •

1?
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e két nagy világirodalmi hagyományának, a fausti típusú 

drámai költeménynek és az egész történelmet epikusán meg- 

éneklo poéme d’humanité-nek egy művészileg rendkívül sze
rencsésen és e műformában páratlanul szilá 

nált megjelenési formája”. Vianu a Tragédiát a kései ro
mantika egyik legjelentősebb alkotásának tartja.

Mind Madách, mind Eminescu irodalmi, filozófiai tá
jékozódásában közös pontként mutatja ki Schopenhauer fel
fogását a történelemi események lényegbeli azonosságáéról 
és az élet, a világ álomszerűségéról. Madáchnál a kozmikus 

repülés motívumát -^yron hatásával magyarázza. E motívumot 
Eminescu életművében is kimutatja. A világ sorsának remény
telenségét ugyancsak az angol költő befolyásával, az akkor 

Nyugat-Európából már eltűnt byronizmussal okolja meg.
Ismerteti és kommentálja mindkét mű cselekményét.

megkompo-
!

Eminescunál a fortuna labilis és a romok-motívumokat ro
mán előzményekből vezeti le. A két mű párhuzamainak létre
jöttében nagy szerepet tulajdonít 48 bukásának és Schepen-

t
hauer hatásának. ”Ime két egymástól teljesen függetlenül 
alkotó költő. Hazájuknak hasonló történelemi sors jutott

^- írja Vianu. Végül a következőképpen összeoszt ályrészül
géz: ’’Megírnak két nagyértékű művet: egyikük egy tragédiát^ 

másikuk egy hosszú elbeszélő költeményt, egyikük a vissza
pillantás eszközével él, másikui ragyogó képeket fest. A 

két költemény témájában hasonló: kifejtésre jut bennük a 

pesszimista történelmi koncepció, amely Eminescunál zor
dabb, Madáchnál felcsillanni enged valami reménysugárfélét”'.

Vianu nagy jelentőségű tanulmányában az alkotások bel
ső feltételeinek hasonlóságán alapuló párhuzamokat tartja 

komparatista szemszögből elsődlegesnek. A kapcsolatok le
hetőségének feltárását követően a Tragédia és a Memento 

móri között paralellizmust tételez fel. Mindkét művet az 

emberiség-költemények közé sorolja, beágyazva azokat a 

műfaj: fejlődésének történetébe. A magyar alkotást a faus-

ti' T
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tiana típusában is elhelyezni. Elemzi a költemények filo
zófiai hátterét. Kimutatja a belső irodalmi hagyományból 
való merítés tényét. A párhuzamokat döntően a társadalmi 
helyzettel hozza összefüggésbe. Összegezésben s a két mii 
elemzése során nemcsak a hasonlóságokra, hanem a műfaji, 

ábrázolásbeli, szemléletbeli eltérésekre is kitér. Elem
zésében mindvégig helyet kap az értékelő esztétikai szem
pont. Mindkét alkotást remekműként tartja számon.

Kakassy Endre az Uj feladatok előtt az összehasonlító 

irodalomtörténe1??című írásában elismeréssel szól Cälinescu, 

Gáldi és Vianu Madách-Eminescu összevetéseiről. Vianu ered
ményeit részletesebben ismerteti.

A Madáchról többször író Jancsó Elemér Madách és a 

világirodaloméimű tanulmányában a marxista összehasonlí
tó irodalomtörténetírás elsőrendű feladatát nem a közvetlen 

hatások kimutatásában, hanem a történelmi-társadalmi gyö
kerekkel magyarázható párhuzamosságok kutatásában jelöli 

meg. Vianu tarümányát az előbbiek megvalósításának példá- 

janként méltatja.
Horváth Károly a romantika filozófikus-lirai alkotá

sainak legfőbb műfaji lehetőségeként a drámai költeményt 
és az epikus poémát tartja számon. E műfaji kettős kelet- 

európai példái között említi meg a Csongor és Tündét, Az 

Ember tragédiáját, ill. a Memento mórit. Ugyancsak Horváth 

Károly egy másik munkájában írja a Tragédiáról: "... ih
lető forrássá is vált, amint azt Vianu Eminescunak Memento 

móri És Karel Krejci Vrchlick^nek Világ és szellem című 

epikus formájú emberiség-költeményeivel kapcsolátosan ki*r
Itt ismételten leírjuk: Vianuia hatásszerű összemutatta

függést nem tartja kizártnak, de adatai alapján nem is 

látja bizonyítottnak. Gáldi egyik jegyzetében Vianu ta
nulmányáról szólva teljesen nyílt kérdésnek tartja, hogy 

ismerte-e Eminescu német közvetítéssel a Tragédiát vagy
sem.

Madách után - Vajdától eltekintve - bizonyára Reviczky 

állítható leginkább párhuzamba Eminescuval. Együtt többen 

is emlegették a két költő nevét, de az összevetések ritkán
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léptek túl a puszta utalások körén. Jékely Zoltán már em
lített bevezetőjében több ízben hívja fel a figyelmet 

kettőjük rokonságára. A román költő magyarra fordításá
ról szólva megjegyzi: "Pedig - ha az idők szelleme meg
engedi - egy Reviczky például szíves örömest ültette 

volna át verseit! Az egyazon filozófiai emlőkön nevelke
dett román költőben saját igazolását látta volna, s most 
irodalmunk egy érdekes, a korai magyar-román szellemi kö
zeledés értékes emlékeként ható érintkezéssel volna gaz- 

dagabb". Eminescu egyéniségét Balassival, Petőfivel, Re- 

viczkyvel és József Attilával tartja rokonnak. Schopen
hauer asszimilálása kapcsán utal.’ ismét Reviczkyre, bár 

filozófiai síkon a különbségekét ugyancsak szemrevételezi.
c/L

A világ álomszerúségének szerepét a pesszimista filófus 

hatásával magyarázza mindkettőjüknél. Utóbb írja: "... 

amikor nálunk Reviczky kozmopolitának vallja magát - 

Eminescu, a románság jelképpé vált fia egyérteműen hazafi. 

Jékely utal a két költő elhalálozásának azonos évére is.
Kakassy Endre - anélkül, hogy részleteiben kifejtené - 

Eminescu és Reviczky természetérzését érzi hasonlatosnak?5” 
S ugyancsak utal elhalálozásuk azonos évére. Köpeczi Béla 

bevezető tanulmányában Madách, Vajda és Reviczky munkássá
gában lát az Eminescuéhoz hasonló hangulati és gondolati 
elemeket. Komjáthy neve néhány munkában felmerül, de min
den különösebb konkretizálás nélkül. Az utalások filozó- 

fiáis?#, pesszimizmust emlegetnek.
Aa Élet és Irodalom 1974. június 15-i - a 85 éve halott 

Eminescura emlékező, a a Lyra mundi sorozatban megjelent 

kötetét is méltányoló - rövid ismertetésében a követke
zőket olvashatjuk: "Érdekes Gárdonyi-párhuzam fedezhető 

fel Gezara című írásában, mely egy Ъйзгке nemeslány és 

egy rajongó szerzetes végzetes története". A párhuzam két 

műre vonatkoztatva elfogadható, hiszen a Cyprián című kis
regényben a címszereplő szerzetes lesz, s nem tud a szép 

várúrnő csábításának ellenállni. "A szív ellen nincs hata- 

loiríj nincsen erő, a földön nagyobb úr a szerelem, mint az 

Isten".

ít, u 4
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Gobi László /később Gálái/ a Vasárnapban 1933-ban Ady 

és Eminescu találkozása címmel közöl tanulmányt. Bevallot
tan G. Vlad Mihail Eminescu din punct de vedere psíhoanali- 

tic és Nyíró Gyula Ady, a íúhizoid költő alig egy-két hónapba 

megjelent, s a román és a magyar költőt a skizofréniára 

hajlamos típusokba besoroló tanulmányainak következtetése
it kapcsolja össze, egészíti ki. Áttekintve a két írás 

elemzéseit megállapítja: "Nyíró tehát Ady költészetén 

ugyanazon típusnak jellemzőit ismerte fel, melyeket Vlad
Eminescu müveiben - s nagyrészt önvallomásszerű prózai

SSmunkáiban - konstatált".
Eminescuról szólva a valósághoz való alkalmazkodás hi

ányát, az elfordulást a világtól, az önmagába mélyedést, a 

lemondást emeli ki. Legfőbb érvnek a Glossza és Az Esti
csillag hidegséget , elzárkózást hirdető sorait tekinti. Egy 

másik versből vett idézettel bővíti érveit: "Álmodon néz
tem fel csillagára /Messzi magánynak* A Versek Adyjárói 
ugyancsak megállapítja, hogy "saját akaratából szakított 

a világgal". A Válaszúton és Félhomályban cí ű alkotások
kal támasztja alá állítását.

Ady öntudathasadás inak első tüneteként kezeli a Fél
homályban című költeményt: "Én meg, szakítva emberrel, vi
lággal /Bolyongok árván, temetetlenül". Az élő halott ké
péről, mint rögeszméről, szól a Gare de l’Bst és a Lédá
val a bálban című versek kapcsán. "Ady halálverseinek nagy 

része erre a fiatalkori öntudathasadásra megy vissza, mely 

később a tragikus sorsnak, a bünhődés7" gondolatának bá
natával színeződik". Eminescu Melakólia című versében a 

tulajdon életét idegen ajakról elhangzó mesének érző költő 

paradox önszemléletét mutatja ki. "Mindkét költő önmagát, 
saját életét bizonyos percekben teljesen elváltnak, ön- 

állósultnak, idegennek érzi" - jellemzi a gondolatkört Gálái.
Jövőbe és múltba való kalandozásuk, a gyermekkor fel

idézése, az anyaimádat, az anyára való emlékezés szintén 

pszíhoanalitikai, alkati párhuzam a tanulmány beállítása 

szerint. "Ezzel a túlzott anyaimádattal függ össze az is, 

hogy mind a két költő, ha szerelmét a legmélyebb benső-
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seggel akarja szeretni, az anya alakjával hozza kapcsolatba.
A szerető nőben mindig ott rejlik az anyai érzelem. Ady és

32.Eminescu egyaránt ezt emelik ki” - mondja Freud hullám
hosszán a tanulmány szerzője.

Gobi utalásszerűén foglalkozik grandomániájuk hasonló
ságával, vallásosságuk gyökereivel, elrendeltségüí. tuda
tával. Jelzőhasználatukban az érzelmi töltésükben^jelenté- 

sükben egymásnak ellenmondó jelzők és jelzett szavak össze
kapcsolásának kedvelését észrevételezi. Adynál: "édes, kínos 

pillanat"; "bús őszi szél édes zenéje"; "szilaj, merész, 
fájó, de mégis édes álmok". Eminescu is számtalanszor beszél 
édes bánatról, fájó szerelemről, s már idézett antik ó- 

dájában is említi: "Akkor ím utamba kerülsz te, fájó /S 

mégis édes kin..'."
Végül a következőképpen zárja tanulmányát: "így talál

koztak a pszihoanalitikai, tehát minden esztétikai érté
keléstől távol álló kutatások tükrében egymásnak látszólag 

oly ellentmondó költői egyéniségek, mint Ady és Eminescu"^
Vitathatjuk e tanulmány szemléletét, módszereit, s 

vitathatjuk a két költő között feltételezett párhuzamokat.
A lelki apparátusok torzulásaira alapozni az iir'odalmi mü
vek vizsgálatát eleve helytelen. 1932-ben már Boda István 

is óvatosságra int "A zseni lélektanához" című munkájában.
"A zseni számára valóban különösen könnyen nyílhatnak meg 

azok az utak, amelyek a pszíhopátia felé vezetnek. De azt 

jelenti-e hát ez, hogy minden zseni tehát bizonyos fokon 

kényszerűen pszihopata? Nem. Mert, ha vannak is jellegzetes 

és mély vonások, amelyek kétségtelen rokonságba hozták
zsenit a pszichopatákkal, és amelyek egyúttal mintegy 

könnyebbé teszik a zseni számára az utat a pszichopatává 

válás felé, nagy sokaságban vannak a zseninek oly szüksé
ges intellektuális, energetikai, akarati, szükségérzésbeli, 
vágybeli, érzelmi, kitartásbeli, sőt jellembeli vonásai, 
amelyek semmi szükségszerinti kapcsolatban a pszihopátiával 
nincsenek, de amelyek a zsenialitáshoz feltétlenül szüksé
gesek, és amelyek élesen elkülönítik a zsenit a puszta 

pszichopatától." Nem is kellene talán időben közelebbi

is a
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szakvéleményhez folyamdvAnunk, hiszen az orvosi pszicológia 

és pszichiátria már 1932-ben kiküzdött következtetései 
sokrétűen és helyesen világítják meg a nagy alkotói’1 lélek
tanának kérdését.

Közelítsük meg az előbbi problémát irodalomelméleti szem
pontból! A stilisztika a képek, a szóképek két pólusának 

optimális távolsága esetén számol csak az eredetiség érzé
sével, a váratlanságból, a meglepetésből adódó hatással, 

amely megindítja az olvasói fantázia működését. Hankiss 

Elemér az esztétikai és irodalomelméleti definíciókról 
állapítja meg, hogy gyakran tartalmaznak valamilyen belső 

ellentmondást. Ezt az irodalmi művek természetével magyaráz
za. Ugyancsak ő írja a mű és a befogadó viszonyáról a kö
vetkezőket: u. .. akkor s csak akkor jön létre bennünk eszté
tikai-irodalmi élmény, ha a műalkotás hatására tudatunk 

elkezd vibrálámi a valóság különböző síkjai, ellentétes 
fogalmai, kategóriái közötti" A különböző tudatsíkok kö
zötti vibrálás, ‘aszcillálás állandó jelenlétét - amint 
tanulmányának címe is jelzi - népdaltól az abszurd drá
máig mutatja ki. Tehát a síkcserék, a síkok közötti feszült- 

ségek az irodalmi alkotás általános jellemzői. így sem 

lelki torzulásokat nem lehet belőlük kielemzni, sem a köl
tők rokonságát nem lehet rájuk alapozni. A költői látás
mód kettőssége, paradoxonjai - Kölcseytől, Vörösmarty- 

tói а XX. századig - a társadalom, a filozófia, az erkölcs 

s az irodalom természetében rejlő, egymásnak feszülő, 

olykor ellentétes irányú mozgásaival okolható meg leginkább.
Gáldi tulajdonképpen saját .Ady - Eminescu koncepció

ját is felülbírálja, amikor Kakassy Endre könyvéről szóló 

recenziójában a következőket írja: "Az Ady és Eminescu 

párhuzam meglehetősen megtévesztő és félrevezető; Emi
nescu ugyanis életében megjelent verseiben korántsem 

jutott el Ady szerelmi lírájának merészségéig, nyelvileg 

pedig egyenesen normát próbált alkotni egy olyan korban^ 

amikor még egységes irodalmi nyelvről alig lehetett szó.” 

Ezzel lényegében az Ady-Eminescu kérdés a helyére került.
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Kosztolányi és Babits nem összehasonlító irodalomtör
téneti célzattal, hanem a román költő formaművészetére való 

hivatkozásképpen szerepelnek Gáldi László egyik kritikájá
ban. "A magyar Eminescu" című írásában Kibédi Sándor 1934-es 

fordításkötetét /Mihail Eminescu összes költeményei/ bírál
ja. Az átültetések formakultúrájáról jegyzi meg a követke
zőket: "Eminescu formamíívészetéhez Kosztolányi és Babits 

csiszoltsága lenne méltó s nem az efféle hanyag nmeles..."
Az 1950 előtti összevetéseket röviden értékelte már 

Köpeczi Béla és Kelemen Béla. A magyar-román összehasonlí
tás problematikája iránt nyitott Kakassy Endre monográfiá
jában több helyen elismeréssel szólt Szőcs Géza és Gáldi 
László ezirányu munkásságáról. Domokos Sámuel bibliográ
fiájában szintén figyelmet szentelt Eminescu és a magyar 

alkotók összehasonlításának, hiszen jelezte az átfogóbb s 

a részleteket érintő összevetéseket. Kakassy külön cikkben 

méltatta Vianu Madách és Eminescu című tanulmányát. A 

kelet-közép-európai irodalmak szorosabb együvétartozását 
és az összehangolt kutatást sürgető munkák értékelték az 

Apollo-korszak jelentőségét. Eminescu vélt vagy valódi 
magyar párhuzamainak, az összeffüggéseket feltételező 

munkáknak az áttekintésére, részletesebb ismertetésére, 

értékelésére azonban tudomásunk szerint nem került sor.
Köpeczi Béla "Eminescu - a román nép nagy költője" 

című tanulmányában az életmű jellemzését megelőzően szól 
a román és magyar polgári irodalomtörténetírás Eminescu- 

képéről. Ennek kapcsán bírálólag érinti Szőcs Géza, Gristea 

Illés és Kristóf György munkáit. Gáldi László tevékenysé
gének jó fél oldalt szán. Kritikailag ír a hatáskutatás,' 
a "tájrajzi problémák" és a "lelki struktúrák" favorizá
lásáról. "A^lelki struktúrád összehasonlítása viszont oda 

vezet, hogy a román költőt egyszer Vörösmartyval, másszor 

Kölcseyvel hasonlítja össze, sőt bár a múltban tiltakozott 

az Eminescu-Petőfi párhzam ellen, 1947-ben maga>is meg
kísérli az egybevetést!' Köpeczi joggal hiányolja a pár
huzamok történelmi-társadalmi meghatározottságának ki
mutatását. Az összevetéseket jó néhány esetben erőszakoltnak
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tartja.

Kelemen Béla "Eminescu és a magyarok” című írásában
ugyancsak okkal bírálja a magyar ismertetéseket, hiszen 

szóltunk róla - a román polgári irodalomtörténet 

nyomdokain haladva hatásköltészetről, katolikus reminisz
cenciákról, fellegekben járó zseniről, nyugati filoTófiákat 

lemásoló pesszimizmusról beszélnek. A magyar alkotókkal 
való összehasonlításokat ő is tulhajtottnak tartja. "Emi
nescu életművét különösen a magyar kozmopolit&kai szemlé
letű

azok

и irodalomtörténészek nagy előszeretettel hozták kap
csolatba és vetették össze magyar írókkal és költőkkel.”
A Petőfivel és Adyval vpló megalapozatlan összevetéseket 

ugyancsak a történelmi-társadalmi körülmények figyelmen 

kívül hagyásával magyarázza.
A Köpeczi Béla és Kelemen Béla által sommásan értékelt 

munkákból falóban hiányzik az alap-felépítmény meghatáro
zottságának, kölcsönhatásának figyelembevétéle, az osztály
helyzettel és az egyéni sorssal való számolás. A psziholo- 

gizálás, a szellemtörténet kísértése szintén tény. Az össze
hasonlítás lehetőségeit pedig olyan tágan, szabadon értel
mezték, hogy teljesen ellentétes egyéniségek is párhuzamo
kat sejtető komparatista kapcsolatba kerülhettek. Sokszor 

részletkérdéseket érintettek,s nem lényegegyezéseket. Gyak
ran maradt el a kitekintés az éppen tárgyalt alkotások 

vagy az életmíí egészére. Több ízben külsődleges életrajzi 
mozzanatok hasonlósága került előtérbe, a müvek egyezéseinek 

bizonyítása viszont háttérbe szorult. Az állítások, a kö
vetkeztetések kellő dokumentálás hiányában ingadozni látszot
tak.

A szemléletbeli torzulások és a párhuzamok bizonyításá
nak hézagai azonban nem fedhetik el á kezdeményező szerep
ben, komparatista és népszerűsítési szándékban, valamint 

a tények feltárásában megtestesülő pozitívumokat. Az tény, 
hogy az egyezések mélységének s arányának megállapításá
ban nem történt kellő differenciálás, de pusztán ezért nem 

szabad teljesen elvetnünk ezeket a kezdeményezéseket. A 

hasonlóságok tudniillik nem oszthatók fel mereven jellegte-
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lenekre és lényegegyezésekre, mert változatos képet mutat
nak az egészen mellékesektől a szembeöltő megfelelésekig. 

Csokonai, Petőfi, Arany, Gárdonyi, Ady, Kosztolányi, Ba
bits viszonylatában puszta utalásnál vagy rövidebb fej
tegetésnél a^ggha érdemelnek többet. Persze, a kevésbé 

meghatározó jelleg okán nem tehetünk egyenlőségjelet kö
zéjük. A remény témájának közkedveltsége, életrajzi moz
zanatok kölcsönös előfordulása, motívumok találkozása, 

pesszimista időszakok egymás mellé állítása,egyes hősök, 
helyzetek viszonylagos hasonlósága, a formai csiszoltság 

viszonyítási alapként kezelése más-más súlyú. Kölcsey és 

Vörösmarty Eminescu-párhuzamai már számottevőbbek, de az 

életművek egynéhány szegmentumára vonatkoznak csupán. A 

kortárs Reviczky és Komjáthy pesszimista szemlélete, né
hány schopenhaueni motívuma, önszemlélet-г fellelhető a 

román költőnél, az eltéréseket azonban itt is erőteljesen 

tudatosítanunk kell. A magyar alkotók közül - Vajdától 
eltekintve - Madách áll a leközelebb Eminescuhoz. A Tra
gédia és a Memento móri analógiája tipológiai jellegű,
aminek feltárásából Gáldi kivette a maga részét.

Az apróbb összefüggések'.'1; kimutatása azért jogosult,
s leginkább nem azért, mert más alkotó4 vagy más irodal
mak között semmivel sem nagyobb összehasonlítási alapú 

párhuzamok garmadáját bizonyították és bizonyítják nem
egyszer, hanem elsősorban a kép teljesebbé tétele, az 

olvasónak nyújtott viszorijítási pontok s a népszerűsíté
si szándék okából. Emellett maguk a tipológiai egyezések 

is plasztikusabban érzékeltethetők, ha a kisebb fajsúlyú 

egyezéseket feltárták. Legyenek az általuk felfedett pár
huzamok komparatista igényűek vagy pusztautalások, kisebb
vagy nagyobb érvényűek, lényegesek vagy esetlegesek, az 

életművek főbb jellegzetességeire vonatkozók vagy alkalmi 
motívumok találkozását megcélozok - feltárásuk mindenképpen 

irodalomtörténeti s egyben irodalompolitikai tett. Iroda
lomtörténeti tett, mert a párhuzamos jelenségeket nem Emi-
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nescu s az úgynevezett "nagy" irodalmak összefüggésében 

keresték kizárólagosan, hanem ablakot nyitottak a kelet
európai irodalmak közös sajátosságaira. Politikai tett, 

az irodalmai, közös vonásainak jó szándékú tudatomért
sítása hozzájárulás a népek közeledéséhez.

A 60-as években született összehasonlítások mentesek
a világnézeti, módszertani ellentmondásoktól. Kölcseyt 
Vörösmartyt, Petőfit óvatosan, szukebb területre korlá
tozva az egyezéseket, kapcsolják össze Eminescuval. A 

legdöntőbb szavakat Madách kapcsán mondják ki. Vajda,
Reviczky, Komjáthy neve is többször előfordul.

Eminescu magyar párhuzamai felderítésében a legtöb
bet Gáldi László tette. Az eredmények tartósságának vo
natkozásában Gáldi, Kakassy és Vianu munkáit kell kiemel
nünk. Az összehasonlítások főbb feltételeit s okait az 

olvasóknak nyújtott fogódzó megteremtésében, a román köl
tőnek a közös vonások felmutatásából következő népszerű
sítésében, a szerzők magyar irodalmi téjékozottságában, 

az Apollo-korszak felhajtó erejében, a 60-as évek kompa— 

ratisztikájának fellendülésében stb. látjuk. Időben az 

első összevetés 1895-re esik. Az Apollo-korszakban - leg
inkább Gáldi jóvoltából - megsürusödnek a tárgyunkhoz 

tartózó fejtegetések. A 60-as évek újabb adatokkal bőví-
és a magyar alkotók között fel

tételezett párhuzamokat kimutatták a román költőről szóló 

monográfiákban, tanulmányokban, a román irodalomét őrt éne- 

tи£ áttekintő munkákban, lexikoncikkekben, kisebb ismerte
tésekben, cikkekben és kimondottan komparatista tanulmá
nyokban. A szerzők felismeréseiket puszta utalásokban, 

rövid fejtegetésekben, különálló munkákban vagy nagyobb 

müvek önálló fejezeteiben fogalmazták meg. Teljességre 

nem törekvő ismertetésünk, értékelésünk célja a feltárt 

hasonlóságok érvényességi körének a 

tárgyhoz kapcsolódó ©gyik-másik munkát nem állt módunk
ban feldolgozni. Bizonyos szimmetriát akkor hoztunk volna

tik a sort. Az Eminescu

jelzése volt. A
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ha Vajda János román költőkkel való összehasonlí-létre,
tását is nyomon kísérjük* Erre azonban nincs adatunk. A
Vajda-Eminescu viszonylatban feltárt párhuzamokra dolgo
zatunk következő fejezetében térünk ki.

II. A TIPOLÓGIAI ANALÓGIA VAJDA ÉS EMINESCU KÖLTÉSZETÉBEN

Vajdát és Eminescut többen vetették össze utalássze
rűén. A XIX. század romantikusait sorolták fel, az irodal
mi pesszimizmus képviselőinek névsorát állították össze, 
Schopenhauer utóéletét tárgyalták. A Madách-Vajda-Revicz- 

ky-Komjáthy négyest részletesebb okfejtés nélkül hozták 

kapcsolatba a román költővel. Vajdát és Eminescut önmaguk
ban is összehasonlították. Ezek az összemérések az első 

fejezet végén felsoro^i műtípusokban fordulnak elő. Az 

írásokban Eminescu pályképe áll a középpontban, az egye
zésekre való utalás csak részletkérdésként szerepel.

Engel Károly Eminescu első erdélyi magyar 

nyelvű méltatói sorában értékeli Szőcs Géza tevékenységét. 
Adatai szerint a nagyszebeni tanár pedagógiai gyakorla
tában is helyet kap a komparatista eljárás. "Évente vissza
térő témakör tanmenetében a Petőfi-Vajda-Eminescu párhu
zam, amelyet főképp az Apostol és a Császár és proletár, 

illetve Eminescu természetfestő versei és Vajda János Si
rámok ciklusának rokon vonásaira alapoz"^, 
összevetéseinek tartalmáról nincsenek konkrétabb, részle
tesebb ismereteink.

Pekete Tivadar az 1930-ban, magyar nyel
ven kiadott román antológiája jegyzetében többek között 

utal a Vajda-Eminescu párhuzamra. "Mélysége és pesszimiz
musa Vajda Jánosra, kimeríthetetlen költői fantáziája,

Szőcs tanórai
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pompás, színes stílusa pedig a legnagyobb lírikusokra em
lékeztetnek.

V e é g h Sándor Petőfi a románcoknál című ér
tekezésében a következőket írja: "Ha már párhuzamot aka
runk vonni a két irodalom reprezentáns alakjai között, 

inkább megtehetjük azt például Petőfi és Iosif., vagy Pe
tőfi és Goga között, vagy pedig Eminescu és Vajda János

/ я
között, s inkább fogunk kézzelfogható eredményhez jutni". 

Mindhárom javaslat puszta utalás, ennélfogva nem több 

ötletnél. Az első és a harmadik látszik reálisnak az in
dítványok közül, még Petőfi és Goga rokonságának feltéte
lezése kevésbé megalapozottnak tűnik.

Kristóf György már említett tanulmányá
ban Petőfi boldogság-és szabadságvágyával, tenniakarásá- 

val állítja szembe Eminescu cselekvésről való lemondását 
és borúlátását. "Ez a világfájdalmas borűlátás, amely csak 

kesereg, gyűlöl és átkozódik, végeredményben szülötte és 

társa а XIX. század románticizmusának s mint mal du siécle 

különösen jellmzi a költészetet. Byron, Leopardi, Baudelaire 

Schopenhauer, Vajda János, Reviczky és Komjáthy Jenő 

előtt - mind ennek a kornak hősei vagy ha tetszik áldo
zatai - a világ csak látszat, hangulat, az élet csömör és 

unalom, tehát fájdalmas valami. Minek is élni, születni?
, , tiJobb a halai! Mai divatos szóval dekadencia ez." Vajda e

sorozatban egyszerre romantikus és századvégi dekadens. 
Kristóf semmás megállapításaiban túlságosan egyoldalúan 

emeli ki a Vajda és Eminescu negativizmusát jelző ténye
ket, hogy egyértelműen juthasson a fenti következtetések
hez. S az okságot feltáró magyarázattal is aSósunk maradt.

Gáldi László több írásában utal a Vajda- 

Eminescu viszonylatra. A román költőt bemutató munkáiban 

a magyar párhuzamok csak részletkérdések. Vörösmarty, Ma
dách, Revichky és Komjáthy nevét szerepelteti a Vajdáén 

kívül. A Dunatáj kultúrájáról szóló műve komparatista in
díttatású.

re,
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Gáldi A magyar Eminescu című tanulmányában először 

a román költőt mutatja be, majd Kibédi Sándor fordításkö
tetéről szól. írásának végén a magyar vonatkozású párhu
zamokról nyilatkozik: ’’Eminescu távolról sem áll társta- 

lanul a magyar líra világában: Vörösmartyval, Reviczkyvel, 
Vajdával annyi rokonhangja van, hogy e költők előkészítik 

Eminescu költészetének magyar részről jövő méltányolását. 
Eminescuban néha Madách hangulatát is sejthetjük, azét a 

Madáchét, ki Goga mesteri átültetése révén most került át 

a román irodalmi élet, vérkeringésébe."5
Ugyancsak Gáldi "Eminescu" című tanulmányának vége 

fele a magyar kapcsolatokról szólva ír a Pesten tevékeny
kedő Vulcanról, Eminescu erdélyi tárgyú regényéről, a 

Petőfit^fprdító Bádescuról,a Slavici magyar tárgyú írását 

csiszoló Eminescuről. A román költő magyar párhuzamairól 
a következőket állapítja meg: "E konkrét kapcsolatokon 

túl Eminescu szellemi rokonságban áll romantikánk legna- 

gyobbjaival. Első levelének mély filozófiája, szimbolikus 

alakjai Vörösmarty ösongor és Tündéjére emlékeztetnek, 
epikus terve, a világtörténelmi képsorozatot felölelő 

"Memento móri" Madáchoz„áll közel, s egyes verseinek ke
serű kiábrándultsága,a látszólagos hidegségbe menekülő 

forró érzelem Vajda Jánosnak, a Mont-Blanc-embernek vilá
gával rokon"* Vajda és Eminescu lírájának jellegzetes is
mérve a társadalmi berendezkedésben való csalódás, a 

pesszimizmusba hajló kiábrándultság, a szerelem és gyű
lölet együttes jelenléte, a zord egyedüliség tudata, a 

fájdalom és büszkeség, a zseni boldogtalansága. így Gál
di kettőjükre vonatkozó sommás megállapításait a művek 

sok-sok helye támaszthatja alá. Gáldi tanulmányát apróbb 

változtatásokkal két hónapon belül újra közölte. A vál
toztatások azonban nem érintették sem az írás lényegét, 

sem a Vajdáról és Eminescuról mondottakat.
Jékely Zoltán korábban már tárgyalt be

vezető tanulmányában Eminescu szülőhelyéről szólva annak 

természetszeretetét és a gyermekkori otthon iránti vágyát
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Vajda hasonló érzéseivel kapcsolja össze. "A 

tét a maga ősi félelmetességében és gazdagságában itt 

ismerte meg; ide_vágyik vissza - akárcsak Vajda János a 

vaáli erdőbe

természe-

mS Mind a megfigyelés, mind az összevetés• • •
helytálló.

A román irodalom története 

/1961/ című hiányt pótló munkájának Eminescuról szóló fe
jezetében két mű kapcsán utal a bennünket érdeklő párhu
zamokra. A Császár és proletárt elemezve megállapítja:
"Ha ezt a költeményét összevetjük Vajda János hatalmas 

politikai versével, a Jubilateval, a két költeményben 

igen hasonló motívumokra bukkanunk."Az Esticsillag elem
zésének végén idézi a zseni sorsát példázó finálét. Majd 

megjegyziл "E sorok a modern magányosság érzését sűrítik 

művészi formába, s erősen emlékeztetnek Vajda János Az 

üstökös című versének ismert soraira". Pálffy a Világi
rodalom című egyetemi jegyzetben szintén utal a Császár 

és proletár s a Jubilate hasonló motívumaira. Ezt köve
tően hozzfűzi: "Ezen túlmenően Vajda és Eminescu egyaránt 
észreveszik a munkásosztály szerepét s a kiutat az elnyo- 

mott nép harcában látják." A román irodalom fejlődésének 

egészét bemutató irodalomtörténetében s az egyetemi jegy
zet Eminescu-portréjában a szerzőnek terjedelmi okokból 
nem állt módjában a magyar és román alkotók párhuzamait 
szélesebb alapokra helyezve, differenciáltabban illusz4r~ 

т-rálni. Nem vállalkozhatott a közös társadalmi, irodalmi 
erővonalak jellemzésére, s ilyenképpen az egyezések ma^- 

rázatára sem. Megállapításai így is irodalomtörténeti ér
tékűek. Müvének egészében gondot fordított a magyar-román 

komparatista vonatkozásokra. Eminescu pedig a hozzá leg
közelebb álló magyar költőt, Vajdát hozta összehasonlító 

irodalomtörténeti összefüggésbe. A hasonlóságokat konkré
tabban nevezi meg.

A magyar-román párhuzamokat jól érzékelő К а к a s s у 

könyvére az eddigiek során többször hivatkoz-

Pálffy Endre

Endre
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tunk. Az apróbb és a lényegesebb összefüggéseket egyaránt 
kimutatta. A Vajda-Ekninescu viszonylatban 6 szolgáltatta 

a legtöbb adatot. Felfigyelt a történelmi helyzet, az 

irodalmi élet, az életrajzi mozzanatok, a szemlélet és 

az egyes művek rokonságára. Wem maradt adós a feltéte
lek, az okok kifejtésével vagy legalább jelzésével sem.
Az egyzésként láttatott jelenségek megfogható konkrétumok.

Az Ámorul unei marmure /Szeretek egy márványképet/ cí
mű vers kettősségét, a forró érzés és az érzéketlenség 

konfliktusát elemezve írja a következőket: "A mindent el- 

sodró szerelem és a hideg, mozdulatlan márvány ütközése 

különös érzelmi effektusokat teremt..." 

ben hozzáfűzi:* "Vajda Jánosnál olvassuk:
Ehhez a jegyzet-

"Szeretlek, mint egy szép szobrot, 

Mit a lázas szenvedély 

Átölel, de szerelméről 
Vele soha nem beszél."

Vajda és Eminescu márványmetaforájáról, amely a szeretett 

nőre vonatkozik és több költeményükben előfordul, dolgo
zatunk e fejezetében még szólunk majd. Más képeik több
ször a márványmetaforához hasonló funkciót töltenek be. 
Kakassy észrevétele ezért telitalálat.

Eminescu Memento mórijának egyes gondolatait Vajdá
nál is megtalálja. Ugyancsak a jegyzetekben a Megnyugvás 

tizenkét; "A legszebbnek" hat, a "Nyári éjjel" nyolc sorát 

idézi, hogy a kozmosz, a világ sorsáról vallott felfogá
suk hasonlóságát szemléltesse. Majd Vajdát a követekző- 

képpen jellemzi: "A magyar költő ugyanúgy szemben áll ko
rával, mint a Császár és proletár poétája. Lázadó,- aki 
képtelen beilleszkedni a dolgok meglévő rendjébe. Ez a 

konfliktus nála is hol vádló filozófiai tételekben, hol 
kegyetlen szatírákban, hol meg a tételeit illusztráló koz
mikus látomásban nyilatkozik meg. Végeredményben a "tár-
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sadalmi magányosság" költője".
Kakassy Eminescu gyakori lakásváltoztatásaira kitér

ve megemlíti Komlós hasonló adatait a Vajdáról írt mono
gráfiában. Ugyancsak Komlós nyomán hivatkozik Palágyi La
josra, akinek minősítése szerint 

zetésben töltötte életét". Eminescu'a -De cite őri iubito... 

/Emlékeink, ha olykor
ban jegyzi meg: "A modern értelmű magányosság századvégi
magyar költője, Vajda János verseiben is felbukkannak a

AS ,
Яjégleples« képek". A hetvenes évek Eminescujavai kapcso
latban hivatkozik a magyar irodalomtörténet' megállapítá
saira a korszak magyar irodalmát illetően; "Ezekben az 

évtizedekben ugyanilyen kiábrándultság jellemzi a magyar 

irodalmat is. A legmegkapóbb példa rá Vajda János költé
szete.

a "Önkéntes számű-Vajd
‘WÍA

/ című költeményével kapcsolat-• • •

AG

Eminescu csillag-verseit Vajda kozmikus költészetével 
rokonítja. A "La steaua" /А csillagig/ és "A legszebbnek" 

című verseket állítja egymás mellé. A magyar versből tizen
két sort idéz, hogy bemutathassa a holt csillag s fénye
észlelhetőségének összefüggését a szerelemmel. Pálffyhoz 

hasonlóan szintén foglalkozik a Luceafárul /Az Esticsillag/ 

és Az üstökös párhuzamaival. A magyar költemény két vers- 

szakát idézik
az Eminescu válogatott mtí-B é 1 aК ö p e c z i

veihez írt bevezető tanulmányában a "nemzeti társadalmi 
célokért" politikai újságíróként is küzdő román költő 

szemléletét ellentmodásosnak minősíti. A történetileg 

vizsgált pozitívumok és negatívumok elegyedésének okát 
a társadalommal való heves összetűzésben jelöli meg. En-
nek kapcsán von párhuzamot Vajda és Eminescu között.
"Hadd idézzük ezzel kapcsolatban Eminescu egyik magyar 

kortársának, Vajda Jánosnak példáját, akinek művészete 

egyébként is sok rokonságot mutat a román költőével. Vaj
da is tudatosan politizált, s az ő szemléletében is talá
lunk bizonyos retrográd mozzanatokat. Ezt azonban nem 

felületi okok, hanem a költő korával való összeütközése
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magyarázza”"18- írja Köpeczi. Majd idézi Sőtér azon sorait, 

amelyek Vajdának a korral való összeütközését taglalják. 

Bevezető tanulmányának utolsó bekezdésében Köpeczi fel
tárja Eminescu és Közép-Európa irodalmának történelmi, 

társadalmi és kulturális tényezőkből eredő közös sajá
tosságait. "A kései romantika jellemző a mi irodalmunk- 

is}s ezért hangulati és formai elemeivel egyaránt 
közel áll hozzánk ez a költészet. Az 1848-49-es magyar 

szabadságharc bukása a mi líránkban is - így különösen 

Madách Imre, Vajda János és Reviczky Gyula munkásságá
ban - Eminescuéhoz hasonló gondolati és érzelmi áramokat 
hozott létre. Vajdáról írta Ignotus: az utolsó romanti
kus és az első modern. A romantika és a modernség csak 

Európának ezen a részén kapcsolható ily módon össze. A 

romantikus és mégis modern Eminescu munkássága az önma
gával éa s társadalommal szembenéző, az ellentmondások 

közt gyötrődő és mégis felemelkedni akaró, értelmes kö
zösségre vágyó ember küzdelméről páratlan művészettel 
tanúskodik”“]9

ra

Az Élet és Irodalom korábban már em
lített 1974. június 15-én megjelent számában az ismerte
tés futólag érinti a Vajda-Eminescu közötti párhuzamokat 
is. ’’Elbeszélő költeménye, a Memento móri pesszimista fi
lozófiai nézeteket tükröz. Költészete itt emlékeztet leg
inkább Vajda János és Reviczky Gyula művészetére.”

Milosevits Péter az Irodalomtörténe
ti Közlemények 1979-es évfolyamában közölt "Silvije Stra- 

himir Kranjcevic és Vajda János költészetéről” című kom- 

paratista tanulmányában szól a közép-európai irodalmak 

hasonló helyzeteiről. A tárgyául választott -magyar és hor- 

•vát költőről megállapítja, hogy két korszak határán, a 

romantika és a modernség között állnak. E típusba sorolja 

Eminescut is. "A jelenség egyébként, tipikusan közép-euró
pai. Egy valaha nyugati indíttatásra létrejött korszak
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elsorvadásakor és az újabb, korszakot meghatározó nyuga
ti ojtás előtt a közép-európai népek költészetének kivé- 

tele£ önerejű pillanata ez. S ennek a pillanatnak olyan 

jelentős alkotók a szülöttei, mint:a szlovák Hviezdoslav, 
a román Eminescu, a bolgár Javorov, a horvát Kranjcevic

zo j
és a magyar Vajda”-írja a bevezető részben.

A fejezet elején szóltunk már arról, hogyaVajdával 
való összevetések az Eminescut könyvalakban, folyó-iratok- 

ban megjelentetett tanulmányokban, cikkekben, román .iro
dalomtörténetben, műveinek kiadása elé szánt bevezető ta
nulmányban bemutató, ismertető munkák részletkérdéseként 

szerepelnek. így a párhuzamok meglétét csak felvethették, 

felezhették. Az írások jellege, célkitűzése nem is enged
hetett meg ennél többet. A probléma felvetése mindenkép
pen érdem. Az egyezések fennállásának észlelésén túl Pálffy 

Endre, Kakassy Endre és Köpeczi Béla a társadalmi körül
mények és az osztályhelyzet meghatározó voltát bizonyítják 

Eminescu munkásságában. Ez a felfogás érvényesül a párhu
zamok feltárásában is. Időtálló munkáikban, hogy nem a 

hatásszerű összefüggések felől magyarázzák az egyezéseket, 

hanem az imént említett belső feltételek szerepét hang
súlyozzák. Gáldi, Köpeczi és Milosevits közép-európai 
viszonylatba helyezik az összefüggéseket. A komparatisz- 

tika a harmincas években ismerte fel e terület irodal
mainak a Nyugathoz viszonyítva sajátos fejlődését, rokon
ságát, Az összehasonlító irodalomtörténet, a kapcsolat- 

kutatás hazai képviselői azóta már nem egy területen bi
zonyították a kelet-közép-európai népek kultúrájának, iro
dalmának hasonló vonásait. Kakassy Endre erénye még Vaj
da és Eminescu egyezéseinek kimutatásában, hogy a szem
léletbeli, hangulati összecsengéseket konkrétan, a művek 

elemzése során illusztrálja. A két költő rokonságára uta
ló munkák tehát hasznos tájékozódási pontokat nyújtanak.

A továbbiakban Vajda és Eminescu költészetének pár
huzamait vizsgáljuk. Az anyag elrendezését a tematika
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meg a kronológia szabja meg. A politikai felfogás^ a tár
sadalombírálat, a filozófia, az önszemlélet, a természet - 

szeretet és a szerelmi problematika a főbb csomópontok.
Az egyes tárgykörökön belül több alcsoportot tételezünk 

fel. Ezekhez az alcsoportokhoz a kát költő legalább egy
két, az esetek többségében azonban ennél nagyobb számú 

verse tartozik. A hasonló témák, eszmék, motívumok, ké
pek stb. elemzésében érvényesítjük a kronológia elvét.
Az előfordul, hogy egy-egy költeményükre több alkalom
mal hivatkozunk. Az adott mu más és más tárgykörben való 

szerepeltetését az egyes rétegek összetettsége magyaráz
za. A verset motívumok láncolata alkotja. Az egyes lánc
szemek viszont gyakran a másik költő különböző alkotása
iban bukkannak fel. Emellett náluk önszemlélet és filo
zófia, természet és bölcs^kedés, szerelem és természet 
nem választható el egymástól.

Politikai felfogásuk, társadalombírálatuk hasonló 

jegye az 1871-es párizsi eseményekre való realgálásuk, 

az arisztokrácia, a munka nélkül élő rétegek ostorozása, 
a sznobizmus kritikája, szegénységük bevallása, valamint 

annak felismerése, hogy^társadaiom egyetlen erkölcsileg 

ép rétege a nép.
Politikai gondolkodásuk része nemcsak a közép-euró

pai államalakulatok problémája, a polgárig nemzet eszménye, 
WaAv más útón megerősödött, a nemzetiségi kérdés megíté
lése, a gazdasági fejlődés lehetőségeinek elemzése, a mű
velődés nemzetet erősítő szerepe, hanem a proletáriátus 

egyetemes történeti jelentőségű fellépésének, a pári
zsi kommünnek az értékelése. Egyikük sem volt 

szocialista. A párizsi kommün megítélése nem mentes az 

ellentmondásoktól. A korabeli európai és hazai sajtó túl
nyomóan gyalázkodó hangon írt a kömmünről. Ok összességé
ben rokonszenvesnek é. ítélik a francia eseményeket. Vaj
da a Politikai Újdonságokban szól együttérzően a francia 

proletariátus küzdelméről. Névtelen vezércikkeinek szem-
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lelete nemcsak a lapnál biztosított szólásszabadsággal, 
hanem a 48 előtti időktől kezdődően érlelődő demokratikus 

gondolkodásával van elsősorban összefüggésben. Eminescu 

az "Impärat §i proletár” /Császár és proletár-1874/ cí
mű miívében jelenítette meg a francia eseményeket. Költe
ménye a munkásosztály harcának első, egyben poétikailag 

számottevő tükrözése a román irodalomban.
Vajda a Párizsból érkező zavaros hírek és saját fel

fogásának ellentmondásai következtében nem értette meg 

teljesen a Párizsban történteket, de kívánta a kommün 

győzelmét. Rokonszenve az idő előrehaladtával csak erő
södött. A társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáéra 

való törekvést ismerte fel egyre világosabban. ”Ha nem 

csalódunk, az enyém és a tied kérdésének harca ez, ama 

tanok következése, melyeket egy-két francia bölcsész, fel
állított, de amelyek terjesztésére az utóbbi húsz év szi
gorú rendőruralma Európában éppen nem volt kedvező?! s
Európa munkás, sőt magának Franciaországnak vidéki népe2.4 tkészületlen volt”. Rátapint a frontok szembenállásának
igazi tartalmára, amikor nem a nemzetek egymás közötti, 

hanem a tőke és a munka konfliktusára helyezi a hangsúlyt: 

"Ahelyett, hogy a nemzeteket állítanálak szembe egymással, 
ami tagadhatatlanul meddő egy harcra vezetett évezredek 

óta, a tőkét és munkát állítják szembe egymással. Az in
dok prózaibb, de tán hatályosabb, és anyagiságba merült 

korunk s a még anyagibb jövő számító ivadéka hihetőleg 

egyébre már nem is lesz fogékony.
Az agitátor Eminescu költeményében ugyancsak a társa

dalmi egyenlőség megvalósításáért száll síkra. Az embere-
✓ / / két két csoportra osztó igazságtalan rend megdöntése hív

fel:

”Zdrobi$i orinduiala cea crudä §i nedreaptä,
Ce lumea о Imparte In mizeri §i bogáéi!
Atunci clnd dupä moarte räsplatä nu v-asteaptä 

Face^i ca-n astä lume sä aibä parte dreaptä, 

Egalä fiecare, §i sä träim ca fralji!
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"Döntsétek meg e gyilkos rendet, mely egyre jobban 

Pártolja azt, ki dúskál, s kijátseia a szegényt*
Ha már hiába bíztok az égi jutalomban,
Vegyétek el a földön, amihez jogotok van,
S mint egyenlőek, éljünk egymás testvéreként "V1

/Kálnoky László ford./
Mindketten fájlalják a kömmün bukását. Foglalkoztat

ja őket a kegyetlen, véres megtorlás. "A felkelés le van 

verve - írja Vajda - s ha nem hangoztatná majd minden 

színezetű lap, hogy a reakció győzött, rá lehetne ismerni
a borzasztó kegyetlenségről, a szörnyű mészárlásról, melyet

2.F
a kezébe került néptömegben végbevisz." A bukás elkerülése 

esetén adódó távlatot is felvázolja: ”... ha véletlenül a 

kCiumün talált volna diadalra jutni a versaillesiak fölött 

s megtisztult volna salakjától, tán megláthatta volna 

Európa, hogy az annyira rettegett kommün nem réme a nem
zeteknek, de barátja, s tisztább fényben áll, mint azt

2.6most a reáragadt vér és szenny feltünteti”. CSlinescu idé
zi Eminescunak a 2290-es jelzésű kéziratát, amelyben szin
tén a kömmün bukásáról van szó. Versailles győz, a kommün 

elbukik. A nappal fénye vérgőztől nedves:
"Versalia invinge - §i fiamura cea ro§a 

Filfiie tremurind&pe frinte baricade,
De aburii de singe a barbáréi parade 

E umedä a zilei luminä cruntä ro§ä.
2.7Versalia invinge - iará Comuna cade".

Eminescu költeményének harmadik részében ábrázolta a harco
kat, a lángban álló Párizst, a barikádokat, a nők harcát, 

a vörös lobogót.
Vajda a republikánus elvet helyeselte, a kommuniszti- 

kus irányvonalat viszont hibásan az anarchisztiku3 törek
vésekkel azonosította. Korábban a még nem létező vagy 

nagyon gyenge polgárságra alapozott. A későbbiek folyamán 

felismerte azonban, hogy a polgárság "szeretne megálla
podni"
értelemben vett népen volna a sor
ábrándul a polgárságból: "Ügy látszik, hogy a közeljövő

Mert most már a legalsó réteg, az igazi, szoros
"г- írja. 1880-tól ki-

• Ü
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</29forradalmi élesztője az iparos és nagyvárosi munkásosztály.' 
v Ez nem jelenti azt, hogy a munkásosztály jövőjét illetően 

világos és határozottan körvonalazott elképzelései lettek 

volna. Ellentmondásos szemlélete a kor lényeges problé
máit tartalmazta - s az előrelépés dtját kereste.

30 ,Kakassy adatai szerint Eminescu jegyzetfüzeteben a 

marxizmus tanulmányozásáról árulkodnak az efféle megjegyzé
sek: Socializmus der Communizmus sein muss". /А szocializ
mus legyen kommunizmus/. Vagy: ”Expropriation der ExpropriA— 

'.teure”. /А kisajátítok!* kisajátítása./ Olvasott Marxtól, 

s ismerte a Kommunista Kiáltványt. Ez nála sém jelenti azt,
hogy eljutott Vasina a munkásosztály harcának teljes meg-

CspfSzár és proletár anarchikus és utópisztikusértéséig. A
elemekkeí telített. Megsemmisítendőnek ítéli a régi művé
szeti alkotásokat és a templomokat. S magának a műnek for
ra dáüMsága jjf pesszimizmusba hajlik át. A szakirodalom 

az egyéni sors kilátástalanságával, az áj e^ópai erőszak- 

hullámmal, Schopenhauer hatásával és dekadens irodalmi
termékek befolyásával magyarázza a fordulatot, fegyük 

ehhez hozzá: a bukott forradalmak okozta perspektívátlan- 

ság ritkán szülője optimista műveknek. A Világos utáni 
magyar példák is jól mutatják ezt. Párizs proletariátusa 

pedig 72 napi küzdelem után vesztesként kefült ki a harc
ból. A kibontakozást az utókor racionalizáló elrendezése 

megfelelő történelmi távlatból jobbpn láthatja, mint az 

események sűrűjében élő költő.
Az előbbiekben Vajda cikkei és Eminescu költeménye, 

valamint olvasmányairól készített feljegyzései alapján 

csak nagyon vázlatosan jeleztük, hogy mindketten rokon
szenvezve fogadták, értékelték a párizsi kommünt. A társa
dalmi egyenlőtlenségek felismerésében meghaladták koruk 

átlagos színvonalát. Állásfoglalásuk nem mentes rügyön 

ellentmondásoktól, de alapjában véve haladó szellemű.
Vajda és Eminescu több alkalommal ír a nép k*d - 

szolgáltat ottságáról és erköl
csi nagyságáról.A kritikai kiadás jegyzetap-
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parátusában a Jubilate! című költemény kapcsán idézik az 

"Egy honvéd naplójából" /1863./ sorait: "... az egész had
járat és a későbbi besoroztatás alatti tapasztalataim azon 

meggyőződést érlelték meg bennem, hogy nemzetünk erkölcsi^, 

legépebb rétegét, a hazafiság kimeríthetetlen bányáját a 

legalantibo része, a szoros értelemben vett nép képezi"^ 

Eminescuta nép rétegei közül leginkább a parasztság 

sorsa foglalkoztatja. Ezt az osztályt minősíti pozitív
nak. Tanfelügyelői jelentéseiben beszámol a Vasiul megyei 
helyzetről. "Szegény és bűnös szülök, rongyos és beteg 

gyermekek, tudatlan és rosszul fizetett tanítók, felüle
tes közigazgatási hatóságok s ráadásul még az adóterhek- 

nek az adott helyzetet állandósító fokozása - mindez nem 

teremt kedvező feltételeket jó iskolák számára, mint ahogyan 
korhadt fenyőf^ólomgyalu és rossz mester nem Ígér jó 

asztalt. Az iskola csak akkor lesz jó, ha a pap is jó lesz, 

az adó alacsony, a prefektusok érteni fognak a közigaz
gatáshoz, a pénzügyekhez és a közgazdasághoz, a tanítók 

meg a pedagógiához, vagyis amikor az iskola iskola, az 

az ember pedig ember lesz...“ Máshol ígyállam állam,
jellemzi a parasztság sorsát: "A falusi lakosság... nagy
többségének napi eledele csak puliszka ecettel és zöldség
gel, itala pedig vízzel elegyített szesz; ritkán, ünnep
napokon és akkor sem sokszor, arra méltatja magát, hogy 

húst is egyék és bort is igyék; ilyen nyomorúságos élel
mezés mellett a paraszt a fizikai legyöngülés és erkölcsi 
leromlottság eléggé szomorú fokához jutott el. A román pa
raszt képe, aki pedig falun él, a szabad levegőn, hasonlít

33a gyárak árnyékában lakó, erejéből kifacsart munkáséhoz".
A termelő rétegek kisemmizettsége, az uralkodó körök 

bírálata, a sznobizmus kritikája költészetükben is hangot 
kap. Mindkettőjük politikai költészetére áll Komlós fej-

A történelmi körül-tegetése a problematika változásáról, 

ményék Európának ezen a részén előtérbe állították a nem
zeti lét kérdését. Minden fellelhető Vajdánál és Eminescu-

de idővel a súlypontok áthelyeződnek. Komlós írjanál,
monográfiájában: "Vajda a politikai versei révén a kor

4á" »-« ■ á
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legkülönb magyar költője. Még az ellenzéki költők is az 

egyetlen egy ideig, aki látja a gazdasági és társadalmi 
különbség ember-elnyomorító hatását s akinek versei mögött 
egy következetes embéri magatartás: a hajthatatlan szemben
állás rajzolódik ki"^* Majd Arany László politikai költé
szetről írt tanulmányára hivatkozva állapítja meg: ”. 
1873”ban rámutatott, hogy a kizárólag nemzeti ellentétek
kel foglalkozó politikai költészetnek lejárt az ideje; 

miután a közjogi kérdés megoldódott, a jövő lírája az 

osztályok ellentétét fogja tükrözni. Vajda volt az első, 
akinek lírájában Arany László jóslata beteljesült4.^ A po
litikai lírának ez a rétege, szempontváltása, az uralkodó 

osztály szatirikus ábrázolása, a henye életmód kritikája, 

a rang- és címkórság kipellengérezése, a nép sorsának 

együttérző bemutatása mindkettőjüknél súlyozottan szerepel.
Eminescunál az inger §i Elemon /Angyal és jfémon - 1873/ 

lázadó alakja ".. a"rombolás zGátját szórja szerte a világ
ra,/ S hintegeti dúlt szivekbe lázadó szándék csiráit." 

/Jékely Zoltán ford./
Az "$mpärat §si proletár" /Császár és proletár 1874 / 

agitátorának szavai szintén a fennálló rend heves bírála
táról tanúskodnak. Eminescu támadja az igazságszolgálta
tást, a jogot, amely a gazdagokat védi, a dolgozókat el
nyomja. A lopott javak tulajdonosai a törvényt az értékek 

előállítói ellen fordítják. Ostorozza a felső tízezer élet
módját. Életük könnyű folyását jeleníti meg a télen zöldellő 

kert és a nyáron hűsítő Alpok élvezésének bemutatásával. Bí
rálja a hazug, képmutató polgári erényt, amely másoknak ír 

elő kötelmeket. Az államot a nép tartja fenn. A háborúk a 

nép soraiból szedik áldozataikat. A hajóhadakra, a koro
nákra, a gazdagok millióira a nép verejtéke tapad. A munka 

és a háború egyaránt a társadalom alsó rétegeinek vállát 

nyomja:

• •

"Virtutea pentru din§ii ea nu exista. Insä 

V-o predicä, cäci trebui sä fie bra$e' tari, 

A statelor greoaie care trebuie-mpinse 

$i trebuiesc luptate razboaiele aprinse,
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Cäci voi murind in singe, ei pot sä fie mari.

§i flotele puternice §-armatele fäloase, 

Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor, 

§-acele milioane, ce in grämezi luxoase 

Sunt strinse la bogatul, pe cel särac apasä, 
§i-s suptft din4sudoarea prostitului popor".

"Számunkra nincs erény. De hirdetik az erénynek
/szükségét; így zsarolnak belőletek erőt. 

Ti lovai az állam döcögő szekerének,
Vagy ágyútölteléke a háború dühének, 
Házzatok haljatok meg: így hősök lesznek ők.

A délceg, büszke gárdák, a hatalmas hajóhad,
Királyok koronája s a rengeteg vagyon 

A kincskamrákba kínnal bezsúfolt millióknak 

Halma miből eredne? A népre rótt adóknak 

Köszönhető. Verejték tapad az aranyon".
/Kálnoky László ford./

Vajda Jubilate! /1885 / című költeménye - amint arra 

Pálffy Endre utalt - rokoságban áll Eminescu imént tárgyalt 

versével. Mindkét alkotásban nagyszabású társadalomkritika 

valósul meg. A hasonló vonásokhoz tartozik az elnyomók, 
a felső tízezer iránt érzett fékezhetetlen gyűlölet. Korfe- 
rétabb egyzésnek számít az arisztokrácia gazdagságának, 

léha életénekVkönnyü folyását biztosítják, míg maguk a 

mélyben maradnak. Közös az uralkodó körök nép iránt érzett 

fölénye, megvetése. A munkát nem méltatják, pedig az szüli 
a gazdagságot. Vajda szerint is a nép védi meg a hazát. A 

veríték mozzanata ugyancsak előfordul a magyar versben. 
Mindezek a hasonló motívumok a rát esztétikai kategóriájá
nak megfeleltethető verskezdő képet követően bukkannak fel:

"Kenyér, fügelevél, tápszer, ruházat?
Hisz neki ebből van több, mint elég.
Mind szükséges dolog; piha, gyalázat!
Keresse ezt a pór., hitvány cseléd:



59 -

De pár hüvelyknyi hitvány rongy után 

Mely még hitványabb rongy szivét takarja, 

És neki büszke kiváltságot ad,
Jogot: megvetni mélyen másokat,
Kiknek "komisz" dologban fárad karja.

Mert ásni, vájni a termő talajt,
Hogy mindennapra lenne bő falat;
Megvédeni vérrel azt az ellenségtül,
Meghalni névtelen, dicsőség nélkül,
Izzadni másokért - igavonó,
Buta baromnak, parasztnak való".

Az arisztokrácia henye életmódjának és sznobizmusának 

kritikája hasonló hangnemben, párhuzamos érzelmi és gondo
lati tartalommal valósul meg verseik csoportjában. Eminescu 

az "Ai no§tri tineri..." /Ifjúságunk 

teményében a szatíra és a gyűlölet hangján szól a Párizsban 

tanuló román ifjak sznobizmusáról, üres, haszontalan életé
ről. A nyakkendő csomójának megkötését a francia fővárosban 

tanulják, "§-apoi ni vin de fericésc norodul/ Cu chipul lor 

iste£ de oaie crea^ä." /S hogy majd a nép öröme benne teljék, 

/Bölcs birkaképpel tér honunkba újra./ A bajuszpedrés, a 

szivarozás, az orrhangú, franciásságot majmoló beszéd, a 

bordély, a kocsma, a kávéház látogatása tölti ki napjaikat.
még saját anyanyelvűket is elfelejtik, de nagytna, 

tartják magukat. "Pretind a fi pe cerul $ärii: stele". 

/Hazánk egén csillag szeretne lenni/ - zárja le a verset 

Eminescu. A szatíra, a gyűlölet oka az, hogy konc a nép 

nyakán valamennyi, mert munkátlan az életük. "$i via^a lor 

nu §i-o muncesc - §i-o plirnba". /Nekik nem munka - őgyelgés 

az élet./ A költeményből vett idézeteket Szemlér Ferenc 

fordításában közöltük. A felsőbb rétegek kivagyisága, rá- 

tartisága, sznob utánzása hasonló hangnemben és költői 
alapállással szerepel Vajda Jubilate! című művében. A 

magyar költő a néphez nem tartozó körök mindegyikére ki
terjeszti részletes, beható kritikáját, aminek egyik pillére

- 1876-/ című köl-• « *
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az utánzás nevetségessé tétele. Az arisztokrácia, a dzsen^— 

űri és a polgár jellemzését követően így kiált fel Vajda 

mintegy összegezve az előzményeket:
"Megérthetetlen, fölfordult világ!
Itt egy majom a másikat majmolja".

Ennél súlyosabb már csak a költő lezüllése lehet. Az alá- 

süllyedést a sas-veréb és a csillag-fény—b,ogár képi össze
kapcsolás szemlélteti. A két verset átjárd indulat hason
ló tartalommal más alkotásaikban is megjelenjfe*..

Eminescu az "U§oare sunt vie^ele multora..." 

bernek könnyű az élete - 1878 / című szonettjében^es a 

saját sorsát szembesíti. Az első strófában a könnyű, öröm
teli, napfényes életet jeleníti meg:

"U§oare sunt vie^ele multora.
Ei prind din zbor pläcerea trecätoare,
In orice timp au clipa lor cu soare 

§i~n orice zi le-apare aurora..."

ok em-

"Sok embernek könnyű az élete,
Röptében kapják el a múló örömöt,
Életük minden percét napfény ragyogja be,
S új dicsfénnyel kél minden napjuk".

A továbbiakban önsorsát rajzolja meg. A kedveshez intézve 

szavait mutat rá saját helyzetére, amely alapvetően kü
lönbözik az első versszakbeli idilltől:

"Dar spune, tu, copilä visätoare,
De-am fost §i eu din rindul acélóra",

::De mondd, szívedre, mosolygó gyermekem 

Ilyen voltam én is? Láttál-e köztük engem?"
/Kakassy Endre szabadfordítása/

A kedves megpillantása vet véget az érzélet elenségnek.
Megismeri a keserűség mélységeit.

A Via^a /Az élet - 1879/ a megélhetéséért éjszaka 

varró lány tragédiája, amelyben ott a sors igazságtalanságának 

felismerése és jelképesen a proletárnak proletárral való



- 61

egymás melletti kitartása. Gáldi adatai36rokonszenvezése, 

szerint Thomas Hood "The Song of the Shirt" /Ének az
ingről/ című költeményének átdolgozása. A versheli lány 

sorsa cáfolja a keret funkcióját betöltő első s utolsó 

strófa papi szózatát az élétről. Magukban a keretet al
kotó versszakokban is ellensúlyozza Eminescu az életről 
szóló prédikációt. A kinyilatkoztató külsejének a megje
lenítésével ellentétet teremt. Mind a szózat tartalmával, 

mind a megviseltnek látszó lány alakjával szembesítődik a 

prédikáló jólétről tanúskodó megjelenése. Ugyancsak az 

életről hangoztatott papi szavakat keresztezi Eminescu 

önmagához intézett kérdése: "Acesta poate ca sä §tie./
Cum este via^a, cum catä sä fie?" /... tudja jó apátja,/ 

Milyen az élet - és jól látja, ha látja?/ Az éjszaka 

varró lány arca sovány, szeme zavaros, könnyei kiapadtak, 

ajka kék, vértelen. Figurája - mint jeleztük - éles ellen
téte a papénak. A lány világi létének nincs értelme. Sorsa 

a kényszerű, állandó munka. E törvény betartására az éhe
zés veszélye készteti. Eminescu látja, amint:

"Cum mereu lucreazä... §-abia pine goalä,
Prig §i insomnie, laerime §i boalä.
Tot ce-n astä lume mai poate pricepe 

E cä de-nceteazä lucrul, foamea-ncepe".

"Dolgozik... s alig jut száraz kis kenyérre,
Álmatlan éj, hideg, kony, betegség bére.
S annyi a világon minden tudománya,
Hogy ha abbahagyja: éhezik, ő bánja".

A szorgos munka gyümölcsének átvevője vastag ujjain bri
liánsokat visel. A sorson való töprengés ahhoz a felismerés
hez vezet, hogy kegyelmet, igazságot egyedül csak a halál 
szolgáltat. A méhecske a virágok helyett a lány ajkára 

repül, a lányt tekinti a legszebb virágnak. Eminescu a 

két lény találkozásáról így ír:

"Se iubirä cele douä proletáré:
0 insecte-umanä, una zburatoare".
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"Két proletár egymást hogyne szeretné meg:
A kis szárnyas rovar s az emberi lélek..."

/Oláh Gábor ford./

Az összetartás, a rokonszenv a sors, a szorgos, munkás élet 

közösségén alapul. Egy napon a halál kiveszi a tut a lány 

keséből. A nyitott ablakon berepül a méhecske. Kint tavasz 

van, a rovar azonban a halott lány feje körül röpdös. Vele 

akar eltemetkezni. Az ismétlődő, de még tragikusabbá át- 

funkciónálódott helyzet felerősíti az előbb idézett soro
kat. Ezután már csak az utolsó versszak következet .1, amely
nek keretszerü volta a "gömbölyű apát" prédikációjának kri
tikáját erősíti fel.

A Scrisoarea III. /Harmadik levél - 1881 / nemcsak a 

szemlélet, az érzelmi töltés, a hangvétel általánbsabb 

jegyei tekintetében áll közel a Vajda-versekhez, hanem a 

felfogást kifejező helyzetek egyikében-másikában is. Sza
tirikus, gyűlölettől izzó hangon szólal meg az álhazafi- 

ság, a henye életmód és a sznobizmus kritikája. Az átko- 

zódás Vajda Sodomáját juttatja eszünkbe. A jelen és múlt 
kritikus szembesítése több versük jellegzetes tartalmi vo
nása. Az ősök haragja a Luzitán dalban a kiegyezés tényé
nek a málttal való összeférhetetlenségét fejezi ki. Emi- 

nescunál az ősök a "....'nagy múltból bizonnyal gúnyosan 

tekintenek ki". ?ере§ vajdát hívja, hogy lesújtson az 

őrültekre és gazokra, hogy rájuk gyújtsa a börtönt és 

tébolydát, ahová összeterelte őket.
Eminescunál - mint említettük -^szatíra élét fokozza, 

hogy a mü első részében patetikus hangon szólt Mircea di
csőséges koráról. A második részben a pátosz helyét a sza
tíra foglalja el. Az ellentétező felépítés kiemeli a múlt 

korabeli jelen közötti különbségeket. A már tárgyalt, 

ifjakat ostorozó, költeményhez hasonlóan itt is bírálja 

a román ifjak párizsi éá hazai életmódját. A bordélyok, 

a dőzsölés áll tevékenységük középpontjában:

e s a
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"La Paris, in lupanare de cinisme щх de lene,
Cu femeile-i pierdute §i-n orgiile-i obscene,
Acolo v-a£i риз averea, tinere^ele la stos...
Ce a scos din voi Apusul, cind nimic nu e de scos?"

"Párizsban ledér vigalmak, renyhe ifjak kéj tanyáin,
Céda lányok és parázna dőzsölések éjszakáin 

Vagyont, ifjóságot tesztek fel egy lapra - semmire 

Tőletek ífyugat mit nyerhet - mikor nincs mit nyernie?"
A hazajövetel sem hoz változást az életvitelben. Eminescu 

a sznobizmust és a teljes erkölcsi lezüllést bírálja a 

következő sorokban:
"Ne-a^i venit apói, drept minte о sticlu^ä de pomadá,

Cu monoclu-n ochi, drept «rmä be^ifor de promenadä, 
Vesteji^i färä de vreme, dar cu creieri de copil,
Drept §tiin$~avind in minte vre un vals Bal-Mabil,
Iar in schimb cu - averea toatä vreun papuc de curtezanä.."

• • •

"Visszajöttetek... pomádés-tégely volt a nyak felett, 

lij monokli.
Ifjan bár, de gyermekésszel fonnyadoztok - és a sinylő 

iígyvelőkben nem tudás van - egy-két Bal-Mabille keringő^ 

Kéjleányoktól ti kincsért kis topánkát vettetek..."
/Franyó Zoltán ford./

Ahogyan Vajda Jubilateja nem merül ki a sznobizmus és 

a haszontalan életvitel kritikájában, hanem széles alapú 

társadalnmbírálat lesz, úgy Eminescu verse sem korlátozó
dik csak az idézett szempontokra.

A szemlélet, az érzelmi alapállás általánosabb szint
jén a magyar költő pölitikai lírájának több darabja rokonít
ható az imént tárgj'alt Eminescu-versekkel. Az erőteljes 

társadalomkritika, a gyűlölettől izzó hang, a szatirikus 

ábrázolás, az oppozíció. A végrendelet /1886/, a De pro- 

fundis /1887/, a Sodorna /1887/ és a Credo /1888/ címuorv/w*JUteil 
ugyancsak lényegi jellemzője. Ezen túlmenően konkrét, gon
dolatokban, motívumokban testet öltő párhuzamokra bukkan-

jobbotokban sétapálca kard helyett;• «
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hatunk. Mind Vajdánál, mind Eminescunál megtalálható az a
igazságtörvény,gondolat, hogy a 

szolgáltatás'az arisztokrácia irányában nem 

jelent különösebb szabályozást, előírást, korlátozást,

a z

az §L#sóbb rétegeket viszont etikailag indokolatlanul 
sújtja. Tehát a védelmet kizárólag az elnyomók számára 

biztosítja az igazságszolgáltatás, a szankciókat pedig 

csak az elnyomottak ellen alkalmazza.
Vajdának a Tavasz felé /i860/ című müvének második 

versében olvashatjuk a következő sorokat: "A főzsivány 

bitóra köttet / Kontár, szegény tolvajhadat". A lét ér
telmébe vetett bizalom megingását kifejező költeményben a 

világot színházként felfogó jelenetsor közvetíti a költői 
üzenetet. E jelenetsorba illeszkedik bele a kisszerű vét
kesek fölött ítélkező főbunos tevékenységének megjelenítése. 

A Credo /1888/ című versben a jobb kor eljövetelének fel
tételei között említi Vajda a mindenkire egyformán érvényes 

törvényeket s a szolgabírók világának megszűntét:

"Lesz ki parancsol és ki megfogadja,
Törvénynek általános foganatja;
A szolgabírók rémmesében élnek,
Mágnás nem áll fölötte a törvénynek;"

Eminescu korábban már tárgyalt ímpárat §i proletár 

/Császár és proletár - 1874 / című költeményében több íz
ben visszatér azoknak a törvénytelenségeire, akiknek a 

kezében van a törvény, s foglalkoztatja a költőt azoknak 

a sorsa, akiket sújt az igazságtalan jogrend. Az agitátor 

szájába a következő szavakat adja Eminescu:

"Spune^i-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se ingrädirS 

Cu-averea §i marire in cercul lor de légi;
Prin bunuri ce furarä, in veci vezi cum conspirä 

Contra celor ce din§ii la lucru-i osindirä 

§i. le subjugä munca vie^ii lor intregi".
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"Igazságról beszéltek? Mindenkit, aki gazdag,
A vagyon, a tekintély s törvény véd bástyaként; 
Ellenünk agyarognak az ellopott javaknak 

Birtokában, parancsuk egy élten át igazgat,
S iga alatt robotra hajszolják a szegényt".

/Kálnoky László ford./

"Ex ingrädi^i de lege, pläcerilor se lasä, / §i sucul cél 
mai dulce pámintului i-1 súg;" /Őket védi a törvény, ajkuk 

szívja magába / Az élet mámorító és édes italát;/ - írja 

Erninescu az uralkodó körökről a 12. versszakban. Az el
nyomottakat viszont ugyanaz a törvény köti gúzsba. A 14. 
strófa így hangzik:

"De lege n-au nevoie - virtutea e u§oará 

Cind ai ce-^i trebuie§te... Iar légi sunt pentru voi, 

Vouá vä puné lege, pedepse vä mäsoarä 

Cind minp v-o intinde^i la bunuri zimbitoare,
Gaci nu-i iertat nici bra^ul teribilei nevoi".

"Hem nékik kell a törvény - hódolhat az erénynek 

A jómódú... De néktek annál többet jelent 

A jogrend, mely fenyítést csak fejetekre mérhet: 
A javak mosolyáért mohón nyúlni merénylet,
S a méltó büntetéstől végső szükség se ment".

Mondanunk sem kell talán, hogy a törvény két arca^kétféle 

viselkedése, funkciója nem egyedülir, mint bíráló mozzanat 
az előbb tárgyalt versekben. Vajdánál az elégedetlenség^ 

a keserűség, az oppozíciój a változás szükségessége fogal
mazódik meg. Ugyanerről van szó Erninescu költeményében

csakhogy nála ez már nem pusztán látlelet vagy ais,
Széchenyi által megálmodott jövő megvalósításának program
ja, hanem nyílt felhívás azokhoz, akikré a változás, a 

változtatás végbevitelét bízta a történelem. Persze, a
román vers egészének kontextusa az első részben megfogal
mazott gondolatok élét tompítja.

A hazugság a fennálló rend lényeges jellem-
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zömeként- szerepel Eminescu Impärat §i proletár és Vajda 

Sodorna című költeményében. A román versben olvashatjuk:

"Minciuni §i fraze-itotul ce statele sus^ine, 

Nu-i ordinea fireascä ce ei a fi süsüin;"

"Hazugság, puszta frázis az államok alapja, 

Hamisság ágy a törvény, amint ők hirdetik;"

Vajda alkotásában, az élet vásárát ábrázoló részben, a 

fizetés eszköze a hazugság.

"Kapós az áru; hogy ne? sokat ér,
S potomság, mit a boltos érte kér: 

"Ki hazudik nagyobbat? E sivár 

Föltétel a kikiáltási ár."

Mint korábban szóltunk róla, Eminescu & Scrisoarea 

III /Harmadik levél - 1881/ utolsó soraiban фере§ vajdát 

hívja, aki "
hogy ellenfeleit karóba húzatta." Müve tetőpontján végi- 

téletszeru pusztulást olvasna rá a társadalom korrupt, 

henye életmódot folytató rétegeire. Teljes megsemmisülé
süket óhajtja:

a "Karó vajda" gúnynevét onnan kapta,• • •

"Cum nu vii? .tu,фере§ Doamne, ca punínd mina pe ei, 

Sä-i impar^i in-douä cete: in smin$i$i §1 in mi§ei, 

§i in douä temni^i large cu de-а sila sä-i aduni,
Sa dai foc la pugcärie §i la casa de nebuni!"

"Mért nem jössz te, $epe§ vajda, hogy kemény markodba 

fogva
Két csportra oszd e hordát: őrültekre és gazokra?
Bősz dühödben két hatalmas tömlöc odvábán rekeszd el,
S aztán pusztítsd el a börtönt és a tébolydát tüzeddel!

/Franyó Zoltán ford./
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Vajdánál sokszor szerepel a végítélet képzete. Különböző 

tárgyú költeményeiben bukkan fel. Hol bölcseleti lírájá
ban jelenik meg, hol meg a szerelemi c$Lódást kifejező 

versekben. A esüggedetlen /1858/ és a Sodorna /1887/ cí
mű alkotásaiban a bibliai történet kénköves tüzelője a 

bűnösöket elpusztítandó hull. A cáüggedtlent a Södoma elő
képeként is felfogják. A költő eszményeivel szemben 

/szép, igaz, nagy, nemes/ a "Hasznos" került előtérbe a 

társadalomban. Ezért az átok:

"Hulljon a romlás kéntüzesője; 

Mint Sodomát, temessen élj 
S a kiégett hit, szeretet hamva 

Legyen a tartós szemfödel."

A nyolc versszakból álló költeményben öt a pusztulást 

s az utókor értékelését rajzolja. A későbbi nemzedékek 

a költő megmaradt hitében, egyenes tartásában a pompeji 
katona példájára ismernek. Jóval magasabb poétikai szín
vonalon versel meg Vajda hasonló helyzetet a Sodomában,
Az 1887-es parlamenti választásokkal összefüggésbe hozott 

alkotásban a felelőtlen, henye, csaló, szélhámos módon 

élők gyűlölettől izzó bírálata kap hangot, mint Eminescu 

Harmadik levelében. A választások vásári képét ábrázoló 

első két stráfát követően a harmadik versszak a hasonlat 
hasonlója, s az előbbi kettő hasonlított taggá válik. A 

süllyedő hajó és a féktelen kéjvágy, gyönyörhabzsolás a 

képek nyelvén jeleníti meg a romlottságot s a szükségsze
rű pusztulást. "Itt már hiába átok és imádság!/Én már 

csak a kénkő esőt lesem" - írja Vajda a strófa 7-8. sorá-
"És eljön az, hah, itt isban. S a negyedik versszakban: 

a határon/Én látom azt, mint Lát, rég,egyedül". A költő 

e versében is a pompeji katona példáját követi. Ezt s er
kölcsi megdicsőülését dolgozza ki az utolső strófában. A
hangnem, a harag mértéke, oka és irányultsága, valamint
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a pusztulás óhajtása indokolja Eminescu Harmadik levelé
nek és a két Vajda - versnek a rokonítását.

Az irodalomtörténet pályafutásuk egészében kimutatta 

a létbizonytalanságot, az anyagi gondokat. Szegénységük
ről és önérzetükről nem egy szívfac;tró vagy anekdotába;; 
hajló történetet meséltek el, írtak meg a kortársak, 

emlékezők. Költészetükben is hangot kapott szegény
ségük nyílt bevallása. Az, hogy a 

költőt nem becsülik meg, hogy a költészet művelése há
látlan vállalkozás; Ennek ellenére mindketten meg vannak 

győződve a költői küldetés jelentőségéről, a kitartás 

fontosságáról. Gyakran napirenden levő kérdés ez náluk.
Itt csak Eminescu egy, Vajdának pedig két művére szorít
kozunk. Ezeljaz alkotások a Cugetárile sármanului Üionis 

/А szegény Dionis gondolatai - 1872/, A hű nemzetnapszá
mos és az Utóirat /1887/ című költemények.

Eminescu művének eredeti címe a filológia adatai sze
rint Sármanul poet /А szegény költő/volt. Ez a körülmény 

sejteti az önéletrajzi vonatkozásokat. A vers élményanya
gát a költő egyetemi éveinek élettapasztalataival hozzák 

összefüggésbe, bécsi tartózkodásának idejével, anyagi 
gondjaival, adósságaival, magányosságával. A költeményben 

önirónia és fájdalom szövődik össze. Eminescu megpróbálja 

kikacagni saját nyomorát. Nehéz helyzetén úgy akar felül
emelkedni, hogy tréfálkozik saját sorsán. A dermesztőén 

hideg szobában a költő tekintetét az egerekre, pókokra, 
bnlhákra éa macskára emeli. Eljátszik azzal a gondolattal, 

hogy milyen védelmet élveznie a hideg ellen, ha egér len
ne. Az állatok seregszemléjében a macskánál állapodik meg 

huzamosabban. A költemény tizenhat versszakából hetet szán 

erre. Elképzeli, milyen szerep jutna'; neki, ha volna macs
kaország. A való világban lehetséges helyzeteket gondolja 

végig. Azt, hogy vagy fenséges ódákat nyávogna Garrick mo
dorában, vagy éjjel a holdra heinéskedne, vagy filozófus
ként az ”... álom a lét, kandűr-álom és silány”tanát hir
detné, vagy pópaként elkárhozással fenyegetné a macskákat.

az
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E szerepek áttekintése részben a költő elkeseredését, el
idegenedését, részben a szerepek kiváltotta fintort feje
zi ki. "Anathema sit! - Sä-1 scuipe oricare motan de trea- 

bä,/Nu vedeli ce-n^elepciune e-n fäptura voasträ chiarä?" 

/Anathema sit! - Az ilyet köpje szembe mind a macska!/ 
Eelejted, mily csoda benned az Ő tiszta, szent varázsa?/
- reagá-l utóbb a macskaországbeli szerepekre. Tehát nem 

adja fel! Ez a felfogás szembesítódik az utolsó versszak
kal, amely&el» ismét evilági helyzetét ábrázolja:

"0, acopere fiin^a-mi cu-a ta mutä armonie,
Vino somn - őri vino moarte. Pentru mine e totuna: 

De-oi petrece-ncä cu mí^e §i cu pureci §i cu luna, 

Or de nu - cu ce-i aduce? - Poezie - säräcie!"

"Tűnjék rólam néma békéd jöttén minden háborúság:
Jöjj, ó, álom - vagy te, halál. Gyötört lelkem úgyse bánja, 
Soká lát-e még a macskák, bolhák s a hold társasága,
Vagy sem - kinek volna fontos? A költészet - nyomorúság!

/Szabó Lőrinc ford./

Vajda A hu nemzetnapszámos című költeményében pa-
nincs napszám, ke-naszolja, hogy mint beteg embernek " 

nyér" holott híven szolgálta a hazát. Nem látva más kiutat, 

költői túlzással élve belenyugszik, sőt óhajtja a halált, 

mint román költőtársa. Sírjának ásásához kezdene hozzá,

• • •

túl a határokon;/ Mert elijed a késő ivadék 

A vers pontos keletkezési időpontját még nem tisztázta a 

filológia, s így az életkörülményekkel való adekvá^tabb 

egyeztetés sem lehetséges. Nem tudni, mennyi van e műben 

Vajdának abból a szokásából, hogy magát végletes helyze
tekbe állítsa, amit más vonatkozásban megállapítottak ró
la. Gyakori betegeskedése és a létbizonytalanság azonban 

mindenképpen tény.

de » • « •• * •
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Vajda Utóirat című alkotása az 1887-es választásokon 

ért kudarccal, anyagi gondjaival, megöregedésének tudatá
val van összefüggésben a szakirodalom által feltárt ada
tok szerint. Vajda elkeseredésében epilógusnak, számvetés
nek, mérlegnek szánja e müvét. Emellett tanúskodik a cím
adás s a költemény gondolatmenete. Az első öt strófa éle
te mérlegének "adott-kapott" adatait tartalmazza. A szív 

felkínálásának konvencionális motívuma egyrészt szegény
ségét hivatott jelezni, hiszen mást nem adhatott, mivel 
többel nem rendelkezett, másrészt azt fejezi ki, hogy a 

legtöbbet adta. A mérleg másik serpenyőjében viszont nincs 

semmi. Ezért vádolja e versben is a hazát. A koszt, a lá
nyok és az aszú nyújtotta örömökből való kimaradását pa
naszolja. Hűsége ennek ellenére nem rendült meg. 8 e köl
teményében szintén figyelmezteti a hazát, hogy másokat 
elriaszthat a példája:

"Hogy úgy eresztesz el magadtól, 
Mint gazdag ház fukar gazdája, 

Ki a szegény utast még egy jó 

Pohár borával sem kinálja • • •

Alkotás és világ, versírás és költői küldetés, magasren
dű ars poetica és a környezet elvárásai között fennálló 

megdöbbentő konfliktus a hasonlóság magja Vajda 

Memorandum /1864/ és Eminescu Seri 

II /Második levél - 1881/ című költeményei-s о a r e a
ben. A két mú esztétikai súlya ugyan nem azonos sem egy
máshoz, sem költőik életművének belső értékrendjéhez 

viszonyítva, a szemlélet, a költői magatartás azonban 

egyezésekről tanúskodik. Vajda életének talán legkeserve
sebb időszakában íráta e versét. A röpiratai körül támadt 
viták a hazaárulás gyanújába keverték. Teljesen elszige
telődött. Puszta megélhetésének biztosítása érdekében 

Bécsbe kényszerült sajtómunkásnak. Eminescu művének létre
jöttében szintén jelentős s et játszottak az ellensé-
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ges hangú irodalmi bírálatok, a durván személyeskedő gúny- 

versek. Dimitrie Petrino, aki felváltotta az állásából 
elbocsátott költőt a-. ia§i-i egyetem könyvtárának vezeté
sében, pert akasztott Eminescu nyakába. A költő végül 
tisztázta magát, de a huzavona megviselte. Gáldi a mű 

első változatainak keletkezési körülményeit jellemezve 

megállapítja, hogy na Junimea részéről sokszor kigúnyolt 

költő már-már föl akart hagyni a versírással.
Vajda üldözöttségét, tépettségét, törlesztési vágyát 

megszólaltató müvében az alkotás csak az igazságot szol
gáltató jövő szemszögéből nyer értelmet. A költőnek tulaj
donképpen önemigrációba'.1 ke 11 vonulnia saját korában, 
ahogyan egyik méltatója írta róla. Üldözés és áldás kö
zött nem tesz különbséget az elkeseredésnek ezen a fo
kán, mint Eminescu Dákja.

„3?

"Addig cslékony tenger, sokaság,
Nyelved foroghat! - akar üld vagy áld, 

- Ez elégtételt kéri tudatom:
Válaszra egyiket se méltatom.

S ti mai naphősök, széltrombiták! 

Babérotok: csinált hamis virág. 

Gúnyolódástok közönyös nekem,
S dicséreteiteket - megvetem."

Eminescu szatírájában elítéli a vizenyős meséket, a 

magyuraknak s a dámáknak pártfogás reményében hódoló ver
seket, a kávéházak és a szalonok költészetét. Az igényes 

poéta patthelyzetét jeleníti meg. Müvének végén a költé
szetet illető aggályai kifejtésében hasonló következteté
sekre jut, mint Vajda:

"De-oi urma sä scriu ínversuri, teama mi-e ca nu cumva 

Oamenii din ziua de-astäzi sä mä-nceap-a läuda.
Dacä port cu u§urin$ä §i cu zimbet a lor urä,
Laudele lor desigur m-ar mihni peste mäsurä.”
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"Mert ha tovább verselgetnék, talán félnem kellene,
Hogy a müvemért sok kortárs még dicsérni kezdene,
Mert ha gyűlölnek, azt könnyen tűröm - elnézőn nevetve, 
Míg a dicséretük volna lelkem legnagyobb keserve."

/Franyó Zoltán ford./

A két versbeli alapállás, indulat, a világgal való 

haragtartás egybeesésein túlmenően az idézett részekben 

a pszichológiai helyzet mélyebb rokonságát állapíthatjuk 

meg. A költői magatartást felépítő képzetsor szinte min
den eleme egybevágó. Mindkettőjüknél megvan az alkotás 

értelmetlenségének, hiábavalóságának a tudata. Az opponá
ló felállásból fejük ki a világ, az emberek véleményé
nek látszólag különös fogadtatása. A dicséretet megvetik, 

a gúnyolódást, a gyűlöletet viszont félvállról veszik. A 

lélketani paradoxon az elkeseredéssel magyarázható. Munkál 
bennük a kompenzálás igénye. A két mű hasonló helyzetei 
tehát pszichológiailag magyarázhatók. Ez azonban nem a 

költők személyiségének torzulását bizonyítja. A versek 

tárgA^lását bevezető fejtegetésekben már kitértünk azokra 

a kívülről, a társadalom, az egyéni sors felől ható kö
rülményekre, amelyek szükségszerűvé tették a tagadó maga
tartást. Ennek a beállítódásnak azután nemcsak az irányu
lás általánosabb szintjén, hanem az apróbb mozzanatok sík
ján is varinak hasonló elemei.

A korral, a társadalommal való összeütközésük az 

alapja a tagadás azon változatának, amely a M e g h a - 

és a G 1 о s s ä /Glossza/ című költemé-s о n 1 á s
nyékben valósul meg. Azonos verstípus és hasonló szemlé
let műegész viszonylatában rokonitja a két alkotást. 'Mind
két mű ahhoz a típushoz tartozik, amelyet a kérdés hazai 
megoldásával kísérletező Hankiss Elemér és Németh G. Béla 

önmegszólító versnek nevez. Hankiss a költő és az olvasó 

viszonyát versformáló tényezőként vizsgáló tanulmányában 

elemzi az önmegszólító alkotások típusát is. Németh G.
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Béla Az önmegszólító verstípusról című tanulmányában Balas
sinál, Faludinál, Kölcseynél, Vörösmartynál, Aranynál és 

Reviczkynél vizsgálja e típus keletkezési folyamatát; Ba
bits, Kosztolányi és József Attila költészetében pedig a 

modern költészet jellegzetes verstípusaként értelmezi. 

Hankiss* Elemér és Németh G. Béla kimutatja, hogy az ön
megszólítás 1848-at megelőzően szórványosan fordult elő, 

a XIX. század második felében az eljárást reprezentáló 

versek száma megnövekedett, a XX. században lez lett az 

egyik uralkodó verstípus. A folyamat magyarázataként az 

elmagányosodást, az elidegenedést, a tudat válságát, a 

kritikus és krízises önszemléletet jelölik meg, azaz el
sősorban a társadalmi hatóerőknek tulajdonítanak jelen
tőséget.

Vajda verse 1852-ben jelent meg, keletkezését azon
ban 1849-re teszik, mert Lélekboru címmel s az utóbbi 
évszámmal látott napvilágot a sajtóban. A feltételezések 

szerint a világosi bukást követő Fejér megyei bujdosása
idején írhatta. Eminescu verse az 1883-as kötetben jelent

40meg, Gáldi adatai szerint az első kéziratok még berlini 
tartózkodásának végéről valók /1873-74/, 1876 és 1882 

között pedig sokszor foglalkozott a költő e versével.
Mindkét poéta az egyes szám második személyű igeala- 

kofc használatával önmagát szólítja meg.-A személyragozás 

a versszakok belsejében s a tételszerűen összegző utolsó 

soraiban egyaránt ezt a funkciót tölti be. A nyelvtani 
személyre utaló egyéb gramatikai eszközök is az önmeg
szólítás folyamatos megvalósítását szolgálják^ Az önmaguk
kal és a világgal való meghasonulásuk - amit Vajda már a 

címadással is jelez - végigvonul mindkét alkotás egészén. 
Vajdánál az elbukott forradalom és szabadságharc, a vi
lágba és az emberekbe vetett bizalom, a nagy törekvések

a művek alkotása, a köz boldogítása
válik hiábavalóvá. Eminescunál

és nemes szándékok, 
veszti el minden értelmét,
az élet vásár, az emberek hazudnak, a szerencse pillanat-
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nyi, a világ színház, máit és jövő változása csak látszat:

örök jelen; a nagy müvek az irigy fogadtatás miatt buknak 

el, a jő tanács céltalan. A két vers egyes motívumai más 

műveikben is előfordulnak. Vajda a Szerelem édene III. 

darabjában csak a szerelem mindenhatóságát ruházza fel 
pozitív értékkel, a világtól viszont elzárkóz^:\FtA 

színház metaforája és az örök jelen gondolata Vajda lírá
jában több helyen szerepel, akárcsak Eminescunál. Az ön
megszólító verstípus, a szemléletbeli általánosabb egye
zések és az egyes mozzanatok előfordulása más műveiben 

nem merítik ki a hasonlóságok körét. A-z- önmogozólító— 

vers-típus, -a—sz-emléietb-eü ál-taXáno&ahfe- 
mozzanatok előfordulása ~

világ

a-z- eg-y&s 

-r-í-tik—ki—a—. ét-. Az előbbiek-won túlmenő- 

en a két vers még konkrétabb helyzeteiben testet öltő 

hasonlóságai szintén érdekesek. Az elházódás a világtól, 

a közömbös félreállás mozzanata, a maradandó művek alko
tásának hiábavalósága, a jó szándék zátonyra futása a 

szemlélet egészét felépítő egyedi eszközök hasonlóságát 
mutatja. Vajda a világot tökéletlennek látja: "Fönn az 

égen, lenn a földön / Semmi sincs tökéletes." Eminescu
a harmadik versszakban a boldog pillanatok eleve gyors 

elmúlásra születését taglalja: "Ce din moartea ei se 

na§te / §i о clipä -$ine poate;" /S holt örömből nyerne 
léteit, / Úgy születik már halódon./^- írja. Vajda a má
sodik versszakban a jóra, szebbre való törekvés haszon- 

talanságát bizonygatja, a negyedik strófában pedig az 

"Egy magad törekeszel arra: /Boldogitemi milliót?" - 

kérdésre a félrevonulást, a "végső nyughelyét" keresést 

tartja indokoltnak válaszként, hisz "... ugyanaz terít 

a földre/ Kinek vágyói tenni jót". Eminescu a jóra való 

törekvés hiábavalóságát a kilencedik strófában fogalmazza 

meg. Az evidens, hogy e felismerés következménye nála is 

a vers egészére jellemző közömbösség elve:

"De te-ating, sä féri ín laturi,
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De hulesc, sä taci din gurä;
Ce mai vrei cu-a*tale sfaturi, 

Dacä §tii a lor mäsurä;"

/
"Állj odébb, ha hozzád érnek,
Hunyj szemet, ha jó barát csal,
Látva mily mértékre mérnek,
Mit akarsz még jó tanáccsal?”

"Egyél, igyál és nevess" - írja Vajda a refrénben. "Tu 
ramxi la toate rece" /Légy közömbös holtodiglan/ - mond
ja Eminescu az első és a kilencedik versszak utolsó sorá
ban s a záró, tizedik strófa első sorában. Súlypontozott 
helyek ezek, mert az első strófában egymásra következő 

tételek e sorban csúcsosodnak ki, a keretszerü lezárás 

előtti versszakot ugyanez a sor rekeszti be, az utolsó 

strófa pedig ezzel a sorral indul. A két sor szomszéd
sága a kilencedik versszak végén és a tizedik elején nyo- 

matékosító ismétlés, gmely a választott muforma jellegé
ből kifolyólag mindegyik, a kereszerű versszakokban sze
replő sor esetében realizálódik, de e sorok kulcshelyzete 

s közvetlen találkozása következtében itt hat a legerő
teljesebben. A Vajda-vers refrénjeinek súlyát nem kell 
különösebben bizonygatnunk.

A két költő szerint a nagy művek alkotása szintén 

hiábavaló, mert az irigység s a tülekedés által meghatá
rozott fogadtatás csak kedvezőtlen lehet.

Vajdánál: "Vágysz alkotni maradandó 

Hibátalan műveket? 

Melyeket a múlandóság 

Jó előre kinevet!
Mig föléje az irigység 

Keze szemfödőt keres..."
Eminescunál:

"Nu spera cind vezi mi§eii 

La izbindä fa cind punte, 
Те-or íntrece nätäräii 

De ai fi cu stea in frunte";
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"Bízni balga, bízni légvár, 

Eltiportak, hogyha győznek, 
Homlokodon csillag ég bár,
A fajankók megelőznek!'

Érdekes a két költemény megítélésében a borúlátó 

szemlélet némi feloldásának hasonló kísérlete. A versek 

pesszimista rétegeinek mélységét nem vonják kétségbe, 

ám Vajda költeményével kapcsolatban Komlós, az Eminescu- 

éval kapcsolatban pedig Gáldi jut olyan következtetések
re, amelyek a pesszimizmus kizárólagosságát legalábbis 

megkérdőjelezik. Komlós írja: "A költő a vers végén el
taszítja magától az epikureizmus csábítását, megtagadja 

az egész verjen át ismételt tanácsot: "Egyél, igyál és 

nevess..." Kár, hogy ezt a kifejezésnek némi erőtlensé
gével teszi, úgy hogy a fogyatékos figyelmű olvasó talán 

nem is veszi észre. Pedig, ha a filiszteri bölcsességgel 
Vajda nem a végső nyughelyét, hanem a harc érdemességét 
állítaná itt szembe, azaz a filisztegnség megtagadása az 

élet igazi győzelme volna s világosabb s ércesebb erővel 
harsanna fel, a Méghasonlásnak a legnagyszerűbb költemé
nyek közt volna Д, helye." Komlós érvelése nagyrészt helyt
álló. A "Hova el ne érjen e hang" - verssor a refrén és 

az előzmények zárójelbe tételét is jelentheti; azt, hogy 

a világban kényszerűség ez a hang, de ez nem jól van, 
ahogy van. Ugyanakkor az a hely, ahová nem ér el a hang: 
a sír. A belekívánkozás a menekülést, a megfáradást jel
zi. A más befejezés feltételezése pedig egyfelől a "mi 
lett volna, ha" kérdése, másfelől a cím és a versbeli 
előzmények harmonizálása a hipotetikus epilógussal bo
nyodalmaktól nem mentes probléma.

Gáldi László Kakassy Endréhez írt tájékoztató le
velében állapítja meg a Glosszáról a következőket: "A 

vers utolsó változataiban már szó sincs semmiféle szto
ikus beletörődésről. Olimpuszi derű és nyugalom sugárzik 

ezekből a strófákból, mint a IX.. szimfónia záró kórusá- 

Ъól"l!2, S ez a fejtegetés sem a rokonszenvesebbnek, erköl-
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csileg igazolhatóbbnak tűnő optimista vonások erőszakolt 

bizonyítása, hanem a variánsok vizsgálatából adódó követ
keztetés, amely teljesebbé teszi a képet. Ugyanakkor meg
jegyezzük, hogy a változatok kétségtelenül bepillantást 

engednek a költő műhelyébe, sőt a szemlélet alakulásának 

adott állapotát is rögzítik, de a végleges szöveghez vi
szonyítva mégis másodlagosak.

Végül a két vers külső hatással való összefüggéséről 
és esztétikai értékéről ejtünk néhány szót. Rubinyi a 

Meghasonlás viszonylatában kétségbevonhatatlannak tartja 

Kölcsey Vanitatum vanitasának hatását. Bóka és Komlós 

csupán a Kölcsey-vers családjába, sorolja a költeményt. 

Eminescunál Schopenhauer hatása kerül szóba legtöbbször, 

de a világ színház metafora több^alkalmazójának neve 

szintén felmerül. A müforma megválasztásában ugyancsak 

kaphatott ösztönzéseket. Ezárjjjá hatások a részleteket ille
tően igazak lehetnek, noha a befolyást egy vagy néhány 

szerzővel, művel magyarázni kockázatos, ha általánosabban 

elterjedt vers- és magatartástípusról van szó. S ráadásul 
ez a magatartástípus a költők körülményeivel magyarázható. 
Vajdánál a világosi bukás ténye, a bujdosás, a betegség; 
Eminescunál pedig a Kakassy által tárgyalt belső, román 

irodalmi ösztönzések s a sérelmek, megpróbáltatások soro
zata. Ma már közhely, hogy a filozófiai és irodalmi min
ták a befogadó belső feltételeitől függően hatnak, ennél
fogva számolnunk kell az átvevő aktivitásával.

Az esztétikai értékeket illetően Eminescu verse olyan
nyira bravúros költeményként él mind a köztudatban, mind 

az irodalomtörténetben, hogy esak a felsőfokú jelzőket 

tudnánk megismételni. Vgjda alkotása alatta marad, sőt 
saját legmagasabb teljesítményeinek szintjét sem éri el, 

Ugyanakkor Bóka szerint az "első vers, melyben már érez- 

hetni Vajda zord erejéből valamit, első verse, melynek 

helye van a magyar irodalom történetében, azok között a 

versek között, melyek közé Kölcsey Vanitatum vanitas-a 

tartozik”. A magyar verstani kérdéseket boncolgató Gáldi 
a Méghasonlásról megállapítja, hogy a ’’trochaikus metrum
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ügy tűnik fel, mintha szerencse és balsors örök forgan- 

dóságát j elképezné1,£Í5
Az irodalmi hagyományok, a romantika véleménye a 

költőről, a zseniről, Schopenhauer 

olvasásai* a költők természetét általában «jellemző el
ismerés utáni vágy, egyéni helyzetük, az őket ért sérel
mek együttesen, de természetesen különböző arányban ját
szottak szerepet egy újabb témakör, érzelmi beállítódás 

kialakulásában. Lényegében a tagadás egyik változatáról 
van szó. Vajda és Eminescu költészetében centrális mo
tívumnak számít az egyedüliség, az elszigetelődés, a ma
gány. Ez a motívum nemcsak szerelmi, hanem bölcseleti lí
rájuknak is lényeges komponense. A sorsérzés, az életbe
li helyzet kiutat, feloldást keres. Valamilyen módon túl 
kell lépni, felül kell emelkedni, le kell győzni, kompen
zálni kell az adott s állandósult szituációt, állapotot, 

így lesz az Isten is magányos Vajdánál. Ezen az alapon 

veti fel Eminescu az alkotó művész problémáját a Levelek
ben. Az elszigetelődésre, az elismerés hiányára, a sérel
mekre dacos önértéktudat a válasz. Az egyedüliség a ma
gányos zseni egyedülisége lesz. Már rögzült, kívülről 
újabb és újabb tápot kapó élet- és sorérzés, a körülmé
nyek által szüntelenül motivált lélektani mechanizmusok, 
a romantika zsenikultuszának irodalmi hagyománya, a tör
ténelmi-társadalmi okokból divatossá# váló Schopenhauer! 
filozófia játszik közre a boldogtalan zseni problémájának 

bölcseleti szintre emelésében. A nagyság, az egyetlenség,
a rendkívüliség magasztos érzése a boldogtalanság, a társ- 

talanság minden tragikumával ötvöződik a saját költői
üstökös /1882/szintjüket már-már meghaladó A z

Luceafärul /Az Esticsillag - 1883 ./ cí-es a
mű költeményeikben. E két költőjükre nagyon rávalló vers 

fejezi ki sorsérzésüket a legmélyebben, a legplasztikusab
ban. RokJbágukra Kakassy Endre és Pálffy Endre egyaránt 
utalt. Önjellemzés mindkét mű, de az önportré áttételesen, 

szinte a képek mögött rajzolódik ki. Allegória, amely 

anyagát - mint az oly sokszor megesik Vajdánál és Eminescu-
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nál - a kozmoszból veszi. Üstökös és Esticsillag jelké- 

, pes értelmű. Vajda és Eminescu sorsérzését fejezi ki.
A zseni f elülműlhatatlanságát, halhat at lans£$gát példáz
za mindkét kozmikus jelenség. Ezek a vonások azonban 

mindkét műben nemcsak értéket, büszkeséget jelentenek, 

hanem a magányosság, a boldogtalanság fájdalmát is. A 

kifejezett sorsérzés tehát összetett: halhatatlanság és 

magány, nagyság és boldogtalanság, egyenes tartás és fáj
dalom az egymásnak ellentmondó komponensek. Áttételesen 

a költő és a boldogság viszonya kerül terítékre.
Vajdának erről a verséről a szakírók egyöntetű el

ismeréssel nyilatkoznak. Legfeljebb a poétikailag do
mináns versalkotó elemek primus inter pares alapon 

történő rangsorolásában /pl.: "lobogó ^Jász" ; "idegen"/ 

oszlanak meg a vélemények. Komlós értékelése szerint "pa
radoxig menő tömörségében önmaga kifejezi Vajda büszke
ségből és bánatból összetett ellentmondásos életérzését*"^ 

Hevesi Sándor BeethoveniV. szimfóniájához hasonlítja.
Eminescu költeménye a román líra legszebb darabjának 

hírében áll. Van olyan vélemény, hogy ez a mű magábafog- 

lalja az egész Eminescut, mint az a bizonyos csepp a ten
gert. "Az Esticsillag Eminescu lírájának egyik legmagasabb 

rendű foglalata. Ha a sors úgy akarná, hogy megsemsisül- 

jön Eminescu valamennyi müve - ahogy ez az ókor sok nagy 

. művével megesett -, és valamennyi közül csupán az Esti
csillag maradna meg, unokáinkéiból az egyből rekonstru
álhatnák Eminescu költészeténefiXlényeges vonását"- írja 

Tudor Vianu1? A méltató szavakat hosszasan lehetne idézni.
Mindkét alkotást a szakirodalom összefűzte bizonyos 

hatásszerű előzményekkel. Vajdáhél a vers egészét kitöltő 

képet, az üstököst, Eminescunál a mű anyagát, szereplő
it, felfogását kapcsolták irodalmi, mitológiai, filozó
fiai motívumokhoz. Bizonyos mértékű béfolyásoktól egyet
len irodalmi alkotás sem függetlenítheti magát, hiszen 

még a hagyomány továbbépítése vagy tagadása sem mentes 

a külső indíttatásoktól. Vajda és Eminescu műve egyéni 
felfogással, arcéllel rendelkezik. Az érzelmi, gondolati
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tartalom erőteljesen kötődik a költők belső sajátságai
hoz. A két mű színvonala s az életműhöz viszonyított 

folytonossága arra figyelmeztet, hogy a hatások szerepé
nek felmérésekor óvatosnak kell lennünk.

Vajda költéményének előzményét vélte felismerni 
Tolnai Vilmos Petőfi “Karácsonykor" /1846/ című versében:

"Kern nap vagyok én, föld és hold körében, 
Mint vészt jelző üstökös az égen,
Ma gány os pályán bujdosom".

Helyesen állapítják meg a Vajda kritikai kiadás jegyzet - 

anyagában, hogy "Petőfi a magányos bujdosás jelképét lát
ja az üstökösben". A vésszel való összefonódás még inkább 

Petőfi képzeteire vall. Üstökös és önsors képi összekap
csolásának mozzanata viszont közös jegy.

Rubinyi Jókai Arany emberéből idéz olyan részletet, 

amelyikről ugyancsak feltételezi a Vajdára gyakorolt ha
tást: "Éppen olyan elszórt csillag, mint az én lelkem, 

éppen olyan céltalan járása-kelése, mint az enyém, semmi 
valóság". Rubinyi e helyével kapcsolatban meg azzal ér
velnek a kritikai kiadásban, hogy Jókainál a láthzat- 

életet jelképezi az égitest*1.* Az ebben az esetben is tény, 
Jókai önjellemzésre használja fel a kozmikus jelenséget.

Az üstökös - mint téma vagy motívum - világirodalmi 
közhely. A látványos, tündöklő kozmikus jelenség nem ke
rülhette el a költők figyelmét. 3 nem maradhattak el a 

hozzáfűzött reflexijük sem. Benne sokan a hirtelen fel
bukkanás és a gyors eltűnés mozzanatát ragadták meg.
Vajda üstököse magányos, társtalan, boldogtalan, ide
gen. Mint ilyen lett az önkarakterizálás eszköze.

Benedek Marcell szerint Vajda költeményének "tárgya 

voltaképpen azonos Arany Örök zsidójával: a költő magá
nyossága. De Aranynál a félénk, érzékenyember szenvedé
sét láttuk, Vajda verse hatalmas kéjeivel /lobogó gyász/

1 AQ
a gőgös magány kozmikus arányú kifejezése". Benedek nem 

erőszakolja a hatásszerű összefüggés bizonyításának ke-
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resztülvitelét. A szélesebb értelemben vett tárgykör, 

érzés hasonlóságát jelzi, s ugyanakkor elvégzi a szük
séges megkülönböztetéseket.

Az üstökös képének átvétele vagy az önálló rátalálás 

kérdésében irányadó lehet még az, hogy a kozmosz iránt 

erőteljesen érdeklődő, abból motívumokat gyakran merítő, 

a nagyarányút kedvelő Vajdának szüksége volt-e irodal
mi vagy filozófiai olvasmányokra ehhez a verséhez. Rá
adásul - Bartos Róza visszaemlékezései szerint - a költő
nek a mú elkészültét közvetlenül megelőzően része volt 

valódi üstökös látványában. Tehát a friss élmény hatá
sával kell számolnunk. Képre és felfogásra - bizton 

állíthatjuk - rátalálhatott mankók segítsége nélkül. 

Emellett szólnak az életműbeli előzmények. Versének e- 

redetiségétj egyéni arcélét csorbító külső befolyástól 
való elhatároltságát nemcsak Petőfi, Arany, Jókai fel
fogásbeli különbségeivel, Vajda érdeklődésének jellegé
vel, az üstökös látásának élményével, életérzésének, 

létértelmezésének alakulásával bizonyíthatjuk, hanem 

az égitest életmubeli előfordulásainak felmutatásával, 

elemzésével is.
"A nemzethez" /I./ keserű hangú poltikai versében

ojL
1847i-ben szókép anyagául szolgál üstökös. A máso

dik strófában kétszer bukkan fel e kép. Mindkétszer a 

haza által el nem ért h4rt, dicsőséget jelképezi. "Oh, 
ne ragyogna csak más hon ege fölött/ A dicsőség üstökös 

csillaga" - kesereg Vajda a versszak kezdetén. Majd e- 

képp zárja le a nyolcsoros strófát: "Fölöttünk is ragyog 

a hír üstököse... /De csitt! barátim, ez nem a miénk!"
Az inkább kordo^umentumként és a költői motivika /a 

hazáért áldozatra készen álló költő gúnyolódástól tart, 

s maga a gúnyolódás általában/ fejlődéinek szempontjá
ból, mintsem poétikai szintje miatt érdekes versben te
hát az üstökös jelentése, funkciója még elüt a kései 
nagy verstől.

1848 márciusának terméke a "Mi újság" című költemé
nye, amelynek egésze az üstökösre épül. Vajda allegóriát

már
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alkot. Mindvégig az üstökösről szól. Annak megjelenésé
ről, magyar égbolton való ritka feltűnéséről, a nappal 
vívott csatájáról, végső győzelméről ír. Már a vers e- 

lején megjelöli az allegória másik pólusát. Ez a sza
badság. A kép ebben a jelentéskörben marad. Hogy ezúttal 
a szabadságot jelképezi az üstökös, az nem véletlen a 

48-as események sűrűjében született versben. Azt megint 
csak nem kell külön bizonyítanunk, hogy a költő rokon
szenvezik az üstökössel. Ami emellett a kései nagy vers 

szemszögéből érdekes: mind к hat strófa a kozmikus je
lenségnek van szentelve. Az ötödik versszakban értéke 

felsőfokúvá nő. A napot is legyőzi, s állandósítja a sza
badságot. Különlegességiének, erejének, nagyságának 

rajzában az eltérő funkció ellenére már van valami az 

1882-es versből.
Szerepel az üstökös az Alfréd regényében is. A mii 

első részének elején Izidőrát festő képként /hasonlatként/ 

ugyan megint csak eltérő funkciót tölt be, de "fényes . 
üstökös", amelynek "... a föld, mint szerelmes apród 

/Csókdosva hordja tündöklő uszályát..." Az idézett ré
szek nem tartalmazzák ugyan a későbbi szemléletet, de 

a látvány, a szituáció, a szóválogatás az egyes apróbb 

mozzanatokat előlegezi.
A román vers előzményeit szintén kimutatták már 

életművön, nemzeti irodalmon belül és kívül egyaránt. 
Folklórbeli, müköltészeti, filozófiai hatásokkal szá
molt a szakirodalom. Az elemzések alapján az világosan 

látszik, hogy a mesekincs a hangütést, a nyitányt, a 

szereplők mégválasztását; a mitológia és a filozófia 

a főhős karakterét, a romantika pedig végzetét és ur- 

repülését érinthette. A filológia által kinyomozott 
^^~foi*rások azonban indíttatásként, nyersanyagként jö

hetnek leginkább számításba. A mű mindenképpen Eminescu 

sajátja. Előzményei legalább olyan mértékben belső előz
mények, mint külsők. Érzés, magatartás, hőstípus, proble
matika többször fordul elő Eminescu korábbi műveiben.

J
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A szépirodalmi indíttatások közül legközelebb áll 
Eminescu müvéhez a Richard Kunisch által gyűjtött ro
mán népmese, a "Das Mädchen in goldenen Galten” /Lány az 

aranykertben/. Az Esticsillag sokat megőriz a meseelemek
ből. Költeményében Eminescu harmóniába olvasztja a mesei 
hangot a kozmosz, a végtelenség látomásával. A ’’Pata in 

grádina de aur” /Lány az aranykertben/ a Luceafárul leg
közvetlenebb életművön belüli előzménye. Ez a mű a 

Kunisch által lejegyzett mesének sok motívumát tartal
mazza. Elmarad azonban a mesebeli bosszú a költemény fi
náléjában. Eminescu feldolgozta Kunisch egy másik mesé
jét,; is. A ’’Die Jungfrau ohne Körper /А téstnélküli lány/ 

a ’’Miron §i frumoasa färä corp” /Miron és a testnélküli 
szép leány/ című alkotásának nyersanyagául szolgált. Te
kintélyes eminescológusok tárgyszerű és sokrétű elemzé
seikben meggyőzően bebizonyították, hogy a Luceafárul és 

az elsőként említett mese között van ugyan tényleges kap
csolat, de az nem/jelent sem utánzást, sem különösebben 

meghatározó hatásszerű összefüggést. Eminescu részben 

a számára felesleges motívumok szelektálásával, részben 

saját koncepciójának eredeti kidologzásával vitathatatla
nul Önálló művet hozott létre. Jelen esetben az átadó
és az átvevő közötti viszonyt éppen a költő sokak által 
idézett sorai fejezik ki a legobjektívebben. "A német 
K. leírja az Esticsillag meséjét. Ez a mese. De a képle
tes értelmet én adtam neki, s ez az, hogy ha a lángelme 

nem is ismeri a halált, s neve nem is merül feledésbe, 
képtelen a földön valakit boldoggá tenni, s ő maga sem

Úgy láttam: a mesebeli Esticsillag sorsalehet boldog
nagyon hasonlít a géniusz földi sorsához, s ezért képle
tes értelmet adtam neki.

• • •

„50

Az Esticsillag szakirodalma nemcsak a népmeséi előz
ményeket tárgyalja, hanem a költemény világirodalmi család
fáját is bemutatja. "A szerelemes Hyperion repülése az 

űrben s az ezt kísérő költői látomás a világirodalom leg
nagyszerűbb modern kozmosz-víziói közé sorolható. Elődjeit 

- Giordano Bruno által leírt űrrepülést követően - megta-
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1áljuk Milton, Byron és Hugo Victor számos művében. Ugyan
csak ebbe a kategóriába sorolhatjuk Alfred de Vigny Móze
sét, Wagner Lohengrinjét és Lermontov Démonját, míg közvet
len hazai elődjét Ion Eliade Radulescu Zburätorul /А sze
relem lidérce/ című népballadájában találjuk meg" - írja 

Kakassy Endrei fejtegetésében a világirodalmi és hazai előz
mények áttekintése nem a befolyás abszolút jelentőségének 

bizonyítását szolgálja. Az életművön belüli összefüggések 

sorában utal az Első levél genezisére. A végletek, az ellen
tétek összekapcsolását kedvelő romantikus látásmódot Emi- 

nescunál ugyancsak a belső folytonosság bizonyítékának te
kinti. A szerelmükért küzdő nagy alakok előfordulására szin
tén felhívja a figyelmet. "Ez a bipoláris, dualista vers
szerkezet és kétsíku érzelmi kristályosodás egyébként köl
tőnk számos előző versében megtalálható, s mindenekelőtt 

a Császár és proletár-ban;az Angyal és démon-ban, a Márvány- 

szobor szerelmé-ben, a Vénusz és fcfadonná-ban. A szerelme
sét kereső magasrendü lény alakját mintázza a űalin hőse, 
valamint a Kísértetek Araldja"?^

A keletkezést befolyásoló tényezők vizsgálata arról 
győz meg, hogy Vajda és Eminescu alkotásának érzelmi, élmé
nyt ’ , gondolati, magatartásbeli gyökerei erősen kapcsolód
nak az életműhöz, a belső feltételekhez. Az életművekkel 
való szoros összefüggés nemcsak a belső kohéziót bizonyítja, 

hanem érv a két mű rokonságának megítélésében is. A vélet
lenek s a határok ellenében az analógiás egyezések mellett 

szól.
Vajda költeményének gerincét az üstökös-metafora alkotja.

A kép egyenes ívű. Reflexió, okoskodás, a versből való kibe- 

- ami néhány nagynak induló versének poétikai szín
vonalát leszállítja - itt nem bontja meg a harmóniát. A vi
zuális mozzanatok egymásutánja s az érzelmek lefolyásának 

menete nem törik meg. A vers tulajdonképpen egyetlen hatal
mas, megragadó, szabadon s mégis fegyelmezetten áradó köl
tői kép, amelynek egyik pólusa még a mikrostruktúra szintjén

szélés
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is mindig az üstökös. A kifejezett élet-és sorsérzés, a 

kozmikus szemlélet, a jelzős szerkezetek, a metaforák a 

címbeli égitestre vonatkoznak. A hozzá vonzódó költő pe
dig Önsorsára ismer. A Vajda-versekben gyakran van a koz
mosznak vagy a természetnek ehhez hasonló funkciója. Emi- 

nescunál ugyancsak megtalálható ez a példázó jelleg.
A Vajda-vers részmozzanatai kisebb arányban az üstö

kös nagyságát, fényességét, tehát a látványt, nagyobb 

arányban pedig annak egyediségét, társtálanságát, ebből 
fakadó belső drámáját fejtik ki. A költemény tárgya " 

fényes üstökös; uszálya/Az ég felétől le a földre ér."
A "nagy" szót az idézőjel és a kijelölő jelző teszi még 

nyomatékosabb komponenssé. A hétköznapi szó megtelik áram
mal, mert a versbeli jelenség kétféle nagyságát hangsú
lyozza. Egyrészt a méretek, a látvány különlegességét 
illusztráló szavak egyike, másrészt előkészíti az egysze- 

riségre, egyedüliségre vonatkozó közlést. Egyedi, egysze
ri Vajda üstököse, mint a Tünemények ritka madara, mert 
"... pályája/Egyenes; vissza hát soha se tér". E szavakban 

az egyszeri előfordulás ténye mellett az egyenes tartás 

képzete is érdekes. Vajda lírájának nem egy darabjában 

szerepel ez a képzet, s a szerencsétlen sorshoz kötődik.
A műegész felől nézve a pálya jelzője kapcsán erre gondol
hatunk.

• • •

Az 5-6. sor a kozmosz behatárolhatatlan világát jele
níti meg:

"Csillagvilágok fénylő táborán át 

A végtelenséggel versenyt rohan."

A végtelenséget járja be, mint a földi boldogságért epedő 

Esticsillag, aki halhatatlanságának feloldozásáért, felad- 

hatóságáért repüli át az űrt, teszi meg évezredek útjait.
A 7-8. sor tartalmi, érzelmi, logikai szerkezete ha

sonló a 3-4. soréhoz. Az állítást mindkét helyen a belőle 

fakadó következtetés interpretálja, viszi tovább. Még a
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"hát” kötőszó is azonos. "Pörögni körbe nem tud, nem akar",
- erősíti meg az egyenes pálya örökkévalóságát a költő. S 

a konklúzió: "... hát/Örökké társtalan, boldogtalan!" Az 

egyediség egyben egyedülispg. Az üstökös sorsa belső drámát 
rejt magában. A felkiáltójel pedig még nyomatékosabbá teszi 
a drámába hajló, drámát idéző következtetést. A:'második vers

szak emberiesíti az üstököst. Megszemélyesítésnek fogható 

fel a "nem akar" tagadó szókapcsolat ugyanúgy, mint a vers
szakot s a kompozicionális egységet lezáró két névszói állít
mány. A personificatiO, a megjelenítésben tapasztalható fel
tétel nélküli rajongás, a bensőséges hang már az első szer
kezeti egységben jelzi a költői magatartást. Az üstökös 

egyenes pályája, társ&alansága, boldogtalansága önkarakte- 

rizálás. Ez itt ugyan még közvetettebb módon jut kifejezés
re, mint a 3. és 4. versszakban. Az életmű felől és a vers- 

• egész felől közelítve egyaránt bizonyosságot szerezhetünk 

erről. A vers harmadik strófájától kezdve már nemcsak az 

üstökös festésének jellegével és eszközeivel jelzi az üs
tökös és költő azonosulását, hanem a költői alapállás di- 

rektebb követésével, a mondatalkotással, a szókincssel, az 

igei személyragozással, a birtokos személyragozással, a me
taforikus viszonyítással is. A harmadik versszak első két 

sorában az életműben oly sokszor pozitív éttékkel szerepel
tetett holdra és csillagra vetődik árnyék. E két égitest 

Eminescunál is gyakori motívumnak számít. A hold jelzője a 

"változékony” lesz, a csillagé pedig a "keringő". Hiába a 

változékonyság és a kacérság csábítása. Ezek a vonások az 

üstökös egyenességével, korbenforgást nem ismerésével ke
rülnek szembe. Az "Imádja más
gesztusa mindkét égitestre vonatkozik. A megtagadás az el
lenkezőnek, az üstökösnek az igenlését jelenti. E versszak 

3-4. sorától kezdve megváltozik a költeményben az üstökös
re vonatkoztatott nyelvtani személy. Az első szerkezeti 
részben a bensőséges rajz ellenére még a 3. személyt hasz- 

nálja Vajda. Itt viszont belep a költő gramatikai első sze-

" elhatároló, eltaszító• • •
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mélye a versbe, amit az 

lók" egyes szám első személyi! ige jelez. Az üstökös máso
dik személyűvé lesz. a "neked” rágós névmás jóvoltából. 

Ennek következtében a mondatok megszólító és vallomásos 

jellegűvé válnak:

személyes névmás és a "hódo-"én"

"Fenséges Niobéja az égboltnak,
Lobogó gyász, én neked hódolok."

A "Fenséges Niobéja" szószerkezet egy újabb lépéssel kö
zelíti a tetőponthoz azt a kettősséget, amelyik rejtetten 

az üstökös különösségében és boldogtalanságában már benne 

van. A versegész s Vajda érzelemvilágának paradoxona ez.
A szószerkezet meghatározó tagja, jelzője nagyszerűségét, 
méltóságteljességét, tiszteletet, bámulatot idéz, a mito
lógiai név viszont a thébíü királynénak a hét fia és hét 

lánya lenyilazása miatti nagy fájdalmát, szakadatlan gyá
szát jelenti. A kővé vált asszony a soha meg nem enyhülő 

fájdalom jelképe. Tehát már ez a szintagma ellentétekből 
áll össze, a fenség és a fájdalom, a gyász ellentétéből, 

így előkészíti a következő sor "Lobogó gyász" metaforá
ját, amelyet 2í Komlós az egész vers csúcsának tart. Ez 

az erőteljes kép megint csak az előbb említett kettőssé
get fejezi ki. A költő szóválogatása az egymásnak hangula
tilag s értelmileg ellentmondó melléknévi igenév és főnév 

összekapcsolásával teremt szintagmát, egyben szuggesztív 

képet. A "gyász" képzetét Niobé, a lobogáséit pedig az üs
tökös első versszakbelijhosszan elnyúló, fényesen izzó 

csóvája előlegezi. A Vajda bonyolult, ellentétes érzések
ből összetevődő énjét kifejező szókapcsolat tehát a vers 

struktúrájában is elő van készítve. A--strófa utolsó tag
mondata: "én neked hódolok". Az üstökössel való azonosu
lás folyamatát viszi tovább. A negyedik versszak kezdése 

/"Szomorú csillag"/ az előbbi érzelmi kettősséget folytatja, 

hogy azután az azonosulás a legdirektebb lehessen: "élet- 

átkom képe", majd "Sugár ecset, mely festi végzetem". Az 

üstökös sorsa a költő sorsa. A birtokos személyragok
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nyelvtanilag is evidenssé teszik az azonosulást, amely 

eddig a poétikai eszközök elvontabb szintjén fejeződött 

ki. A záró sorokban megint felvillan a kozmoszbeli út 

végtelenje. Az igei személyragozás /"mégysz"/ és a sze
mélyes névmás továbbra is fenntartja üstökös és költő 

viszonyát, a "mindenütt" batározószó pedig a sors tér
től független változatlanságát szögezi le, A vers a má
sodik strófához hasonlóan két, hangulatban, jelentésük
ben egymást erősítő, egymásba átjátszó névszói állítmány
nyal záródik:

"Akárhová mégysz a mérhetlen égbe, 
Te mindenütt egyetlen, idegen! • • •

S ott az első kompozicionális egységet lezáró felkiáltó
jel is. A.költemény utolsó szaváról Hevesi Sándor a kö
vetkezőket írja: " 

világhírű triolára emlékeztet, amely soi4zerű zengéssel 
vezeti be Beethoven V. szimfóniáját. A vers végén áll, 

mint egy világítótorony, amelytől értelmet és fényt kap
nak az előtte lévő strófák. Az üstökös, amely idegen az 

égi rendszerben: a költő, aki idegen a 

az értelmi és zenei csúcspontja a versnek... ebből a 

zenei motívumból kell megszólaltatni a vers minden sorát. 

Ebbe az egy szóba tömörül és sűrűsödik az egész vers.
Eminescu majdnem négyszáz sornyi terjedelmű költemé

nye a tárgyválasztás, az önkarakterizálás, az ellentmon
dásos érzelmek egyesítése, a nagy egyéniség boldogtalan
sága terén áll közel a Vajda-vershez. A román vers a nép- 

költészeti forrást igazolandó meseszerűen kezdődik. A 

jellegzetes mesekezdés - "A fost odätä ca-n pove§ti,/A 

fost ca niciodatä", - "Volt egyszer, hol nem volt, miképp/ 
A mesélő szája mondja:“ - a folklór műfajára való utalás
sal /"Ca-n pove§ti"/ meseszerűvé tesz, megjeleníti majd 

a lányt hitelesít egyszerre. A lány előkelő származása 

tovább nem fokozható- szépsége emeli a népmesékben szoká-

ez a szívszaggató triola arra a• • •

föld|világban • • •

„53

J
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sós tétet, szerelme, keze elnyerésének értékét. A máso
dik versszak a hangütés közvetlen folytatása. Gáldi is 

kimutatja, hogy a "Cum e Eecioara íntre sfin$i/§i luna 

íntre stele". /Mint a Szűz a szentek, s mint a hold/A 

csillagok sorába/ - népköltési ihletésű^ A hármas szám 

a meséhez, az átváltozások a mitológiához kötik a vers 

későbbi motívumait. Líeseszeruség és kozmikus szemlélet 
kombinálódik majd a költeményben.

A lány varázsának költői megjelenítését követően a 

két kulcsszereplő vonzalmának ébredését rajzolja meg 

Eminescu öt strófában. Az érzelmek kölcsönösek. Mindketten 

keresik a módját, hogy a másikat láthassák. Jól érzékel
teti a vágyak feltámadását a következő versszak:

"íl vede azi,
Astfel dorin£a-i gata;

El iar privind de sáptámíni,
AIi cade dragä fata".

íl vede mini,

"Elnézi ma, holnap megint, 
Epedni kezd utána,
Egy hét - és sóvárán tekint 

A csillag is a lányra.

/А magyar szöveget a továbbiakban is Berde 

Mária fordításában közöljük*/

A második kompozicionális egység kezdő három strófá
ja az Esticsillag vonzódását jelenei meg. A fény elborítja«, . 
az alvó lány testét. Az érzés melegébe azonban már itt 

belevegyül egy idegenítő, taszító mozzanat. "Jesínd cu 

recile-i scíntei/O mreajá de vápáié". /Hús szikrákból szö- 

vögeti/A fényhálót nyomába/- mondja a beszélő, vagyis a 

költői prelegáció. A "recile-i" a későbbi hasonló motí
vumok következtében nem tekinthető véletlen, elhanyagol
ható mozzanatnak, ha itt még viszonylag a háttérben marad i§
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Az Esticsillag fényével nem hiába pásztázza végig a lányt. 

Hasonlóan a nagy szerelmes vershez szólal meg a hívogató 

a lány ajkáról: "- 0, dulce-al nop^ii mele Domn,/De ce nu 

vii tu? Vinä!" /Éjemnek édes szép ura,/Miért nem jössz?
Ó, jöszte!/ A csillag reagál a lány hívó szavára. Sor 

kerül első metamorfózisára. Átváltozása, a tengerből ki
lépő ifjú alakja varázslatos. Atyja az ég, anyja a ten- 

Csodálatos voltának ecsetelését azonban a következőger.
versszak zárja le:

"Iar umbra fe^ei strávezii 
E albä ca de ceará - 

Un mórt frumos cu ochii vii 

Ge scinteie-n afarä".

"De mit átlátszó arca hint:
Viaszfehér az árnya,
Szép holt - s a szeme úgy tekint,
Iáint élő láng a lányra."

Ezeket a vonásokat a költői prelegáciő láttatja így. Va
rázs, szépség kontra viaszfehér arc, halott szépsége. Az 

Esticsillag a maga világába hívja a lányt. A halhatatlan
ságot és a tengerek királynőjének posztját ajánlja fel.
A lány a felülmúlhatatlan szépséget érzékeli, de nem kö
veti szerelmét. A.:már két alkalommal idézett idegenítő, 
taszító vonásokat fedezi fel:

"Strain la vorba §i la port, 

Luce§ti färä de via£ä,
Cäci eu sunt vie, tu e§ti mórt, 

§i ochiul täu mä-nghea^ä.”

"Idegen köntösöd, valód, 
Ragyogsz, s nincs benned élet, 

Én eleven, te meg halott,
És megfagyaszt a fényed".
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Napok nuílnak, s az Esticsillag fénye ismét vággyal 
tölti be a lány szívét. Elhangzik hát a második hívoga
tó. Sor kerül a második metamorfózisra. Az emberi testet 

öltött ifjúnak ezúttal a nap az atyja, az éj pedig az 

anyja. Megint a várázslatos szépség, s megint a taszító 

vonások, amelyeket ismét már a költői prelegáció jelez. 

"El vine trist §i ginditor/§i palid e la fa^ä/1, /Homlo
kán gond és bú lakik,/S az arca színe halvány/ - mutatja 

be Eminescu az ifjút, aki csillaghazájába hívja a lányt. 

A lány megint elismeréssel szól az ifjú szépségéről, de 

most sem követheti. "N-oi merge niciodatä!" - mondja az 

útról, ahová hívják. Nemleges válaszát a következő okok 

indokolják:

"Mä dor de crudul täu amor 

A pieptului meu coarde,
§i oohii mari §i grei mä dor, 

Privirea ta mä arde.n

"ízig meggyötri szivemet 
Kegyetlen szenvedélyed,
Megfekszi lelkem nagy szemed 

S a pillantásod éget."

Az Esticsillag méltatlankodva hivatkozik a lány halan
dóságára és saját halhatatlanságára. A lány válaszából 
ugyancsak a két világ közötti különbség csendül ki. Az 

égi lény szavait.nem érti. Kéri a csillagot, hogy cseréljen 

ténylegesen valót: legyen halandó. A kozmikus lény némi 
méltatlankodás után belemegy. Hajlandó a szerelemért hal
hatatlanságát feláldozni. Hajlandó bűnből születni, más

/
törvényt felvenni, örök létének láncait eloldani. Útra 

kel, hogy a lány kívánságát teljesítse.
Amíg az Esticsillag a halhatatlanság feloldása ér

dekében keresi fel Demiurgoszt, addig a földön az apród 

megkörnyékezi a lányt. Szerelmi leckét ad neki. Az Esti-
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csillag ezredévek útját teszi meg. Átrepüli az űrt. A 

végtelenbe tart, mint Vajda üstököse. Maga mögött hagyja 

a Dák imájából és az Első levélből ismert világok vajú
dásának a színterét, az idő születésének a helyét.

Megérkezése után kéri urát, hogy bármilyen áron 

adjon neki más sorsot. A szerelmes óráért cserébe lemond 

halhatatlanságáról és tüzes tekintetéről, Demiurgosz meg
tagadja a kérés teljesítését. Hivatkozik az emberek mú
landóságára, a csere értelmetlenségére. Minden egyebet 
felkínál. Hegyek, erdők, szigetek a tenger alá kerülhet
nek, a földet neki adhatja, a tengert s a földet verő 

seregeket kaphat, csak a halál nem lehet osztályrésze.
E rész utolsó verszaka • a visszautasítást indokolja eti-

, az Esticsillag méltatlanért vállalnál
magára azt, amit vállani akart. Ez az indokoltság 

ban nem fedi el a tényt: az égi lény semmiképpen sem 

lehet halandóvá. Ez az egyetlen olyan kérése, amely nem 

teljesülhet, tudniillik az EsticsillagZősi formákból 
való.

lcailag. Kiderül
azon-

A következő, egyben utolsó részben az égi helyén jön 

föl az Esticsillag. Eminescu a két földi halandó, az ap
ród és a királylány szerelmi jelenetét költőien dolgoz
za ki. A beteljesült boldogság rajza bensőséges. A mámo
ros állapot kerete a természet. A lány harmadszor hívja, 

mint ahogy a mesében szokás, az Esticsillagot. Csakhogy 

a népmesében a harmadik próba a győzelmet jelenti. E mű
ben nem érvényesül ez a szabály. Az égi lény az első hí
vásra boldogan jött, a második hívást követően fájdalom 

járta át, de vállalkozott a metamorfózisra, a harmadik 

hívásra viszont kimondja azt a "nem"-et, amely az egész 

költemény mondanivalójának csúcspontja. A költemény utol
só hat sora kifejezi a két világ szembenállását. Az Esti
csillag élete örömtelen élet, de övé a halhatatlanság.
Ez a tudat kárpótolja, de a kárpótlás csak látszólagos.
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Lemondott volna a szerelmes óra üdvéért örök életéről, 

de a másik világhoz kötő láncod feloldhatatlanok. így 

a sértett öntudat^önbecsülés belejátszik a végakkordok
ba. Büszkeség és fájdalom, nagyság és boldogtalanság 

járnak párban. Ugyanez az ellentmondásas'érzés kísért 

Vajda verseiben. Az égen maradó Esticsillag a következő
képpen válaszol a harmadik hívásra:

- "Ce-l^i pasä ^ie,- chijb de lut, 

Dac-oi fi eu sau altul?

Träind in cercul vostru 3trimt 

líorocul vä petrece,
Ci eu ín lumea mea mä simt 

Uemuritor §i rece.”

- "Hogy én vagy más, te sáralak, 

Oly mindegy az tenélced!

Élvén belül egy szűk körön 

Halál vár üdvötökre,
Hideg hazámban nincs öröm, 
De élek én örökre.”

irj§C . A finájfbeli drá
ma a költő drámája. A hat sort szinte mindegyik e vers
ről szóló munka idézi. A szavak súlya, elhelyezésük a mu 

kompozíciójában és összegző-lezáró jellegük indokolja a 

citálást. Ezek a sorok visszafelé is megvilágítják a bol
dogság kérdését, a szerelem beteljesüléséért tett erőfe
szítések hiábavalóságát, a zseni belső drámáját. E sorok 

funkciója tehát hasonló a Vajda-vers "idegen” szaváéhoz; 
amellyel kapcsolatban idéztük az egyik szakíró vélekedé
sét. Emellett a befejező sorok a Gina emléke ciklus né-

Eminescu metaforába zárja mint Vajda
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hány darabjára emlékeztetnek. Dac, gőg, önértéktudat, 
felülemelkedés és sértett önérzet, be nem teljesült 

vágy egyensúlyozzák egymást.
A királylány és az apród szerelme megvalósulhat, mint 

a mesében. Cätálina az apród karjaiba kerülhet annak el
lenére, hogy királyi sárj, de a halandók köréből nem lép
het ki, s érzelmileg, fizikailag nem viselheti el halha
tatlan lény szerelmét. A Cátálin-Cátálina névadásban - 

a földi pár neve - a Varázsfuvola Papageno-Papagena név
adásának párhuzamát fedezték fel. A szereplők elnevezésé
ben a természetes együvétartozás kifejtésének tényére 

ismertek. Az Esticsillag fénye káprázatos, s emellett 

csodalátosabbnál csodálatosabb emberi alakokat ölthet 

magára, de halandó nem lehet, ennélfogva az elidegenítő 

tulajdonságokat sem vetkőzheti le. Ez törvény. Az, hogy 

nem is érdemes valót cserélnie, erkölcsi igazolást kap.
De előbb a törvény, s utóbb az etikai igazolás, a lány 

hűtlensége. A lány és az apród szerelmi jelenetének őszin
te, mély* bensőséges kidolgozása arról tanúskodik, hogy 

nem ellenpontul szolgáló puszta ötletről van szó. Az Es
ticsillag tragédiájának szükségszerűségét bizonyítják 

két metamorfózisának már említett idegenítő mozzanatai.
A lány érzelmi beállítottságában ott a kettős viszonyu
lás: vágy és tartózkodás, vonzódás és távolságtartás, 
hívás és ugyanakkor a viszonthívás elutasítása. Ijműtoen 

háromszor hívja magához érzelmekkel telített hangon az 

Esticsillagot, aki a felsülési jelenet előtt kétszer 

alakot váltva meg is jelenik előtte. Ahogyan megszűnt 
a térbeli távolság, ahogyan megteremtődött a vágyott le
hetőség, azon nyomban kiviláglik a közelség jóvoltából 
a riasztó, taszító idegenség, a megfagyasztó hidegség, a 

perzselő forróság, az élettelenség. A lány érzelmi maga
tartásának paradoxom az e tényezőkből levezethető belső 

viszonyulásból fakad. Nincs szó flörtről. Vonzódás és 

idegenkedés nem játszadozás a rabul ejtett Estics HL aggal.
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S nincs szó a lány érzéki csodásáról, 

rőln sem. A költői prelegáció és a lány egyaránt felfede
zi az ominózus idegen vonásokat. A két világ törvényéről 
van szó. Eminescu a zseni drámájának szükségszerűségét 
gondosan ok^datolja. A befejezés poétikai és logikai szem
szögből egyaránt következetes.

Vajda és Eminescu tehát a kozmosz köréből merítette 

az önkarakterizálást megvalósító metafora anyagát. A két 

költemény viszonylatában nemcsak az önjellemzés ténye és 

a választott tárgykör jelent egyezéseket, hanem a kife
jezett életérzés jellege is. A művek elemzésekor már szól
tunk az ellöötétekből összeálló sorsérzésről. Ezek a moz
zanatok a két alkotásban kulcsszerepet játszanak. Itt 

csak megemlíthetjük, hogy a majdnem huszonötszörös ter
jedelmű román mű több rétegből tevődik össze, ami az el
térésekről tanúskodik, de nem zárja ki a tárgyalt művek 

lényegi hasonlóságát.
A zsenitudat, a nagyság, a magány, az alkotó s művei 

örökkévalóságának problémája - mint már említettük - nem
csak a két költőre nagyon jellemző. "Az üstökös" és "Az 

Esticsillag" című költeményekben jelenik meg, hanem hol 
az adott mű vezérgondolataként, részletezőbben, hol meg 

csak apróbb motívumként,.a részletekben figyelhető meg.
Akönyvtár és a maradandóság 

náluk érdekes módon negatív viszonyban áll egymással. A 

maradandóságot csak látszólag megőrző könyvtár mindkettő
jüknél az igazi nagyság időtlenségével ill. a középszerű
ség meddő önmegörökítési kísérletével kapcsolatos. A kö
zös tanulságba az, hogy a középszerűség hiába állít magá
nak örök mementót, a múlandóság kifog rajta.

Eminescu a "Scrisoarea I" /Első levél - 1881/ című 

művében a szereplők között még viszonylagos nagysággal 
felruházott öreg tudós kárpótolja magát a halhatatlanság
ba vetett hittel. Ez a hit azonban csalóka, mert az al-

mert teljesült, 

"hamis tükrözésé-
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koto műveit őrző könyveket ha valaki elő is veszi, le is 

porolja, mindezt önmaga emelése érdekében teszi. Ha rá
bukkan az írásra, abban az esetben "§i te-о str£nge-n douét 

§iruri, a§ezíndu~te la coadä,/In vro notä prizäritä 

pub о paginä neroadä". "Két sorába beszorít majd, s el
helyez hátul, a végen/Egy ostoba oldalon, lenn, semmit
mondó jegyzetében" - hangzik Áprily Lajos fordításában.

Vajda Megnyugvás /1883/ című alkotásában tulajdon
képpen a halhatatlanság témája variálódik. A jelenben 

^ők óhajtják a maradandó s ágo t, de hiába. <’ Az ércből, 

márványból készült emlékművek nem örökkévalók. A közép- 

szerűség múlandóságát megpecsételi az a tény, hogy a 

könyvtár sem őrizheti meg nevüket.

"De majd ha az ismerettárból,
Hová nevetek halni tér,
A pár sort, mely még rólatok szól, 

Kirágta a könyvtár-egér • • •

S ezzel minden rájuk utaló nyom eltűnt, a költő osztály-
avégetlen jövő".

Az öngyilkos Rudolf trónörökösről szóló "A meyerlin- 

gi halott" /1889/ című költeményének második darabjában 

ugyancsak szerepel a maradandóságot bebiztosítani nem tu
dó könyvtár. "Csak dohos sirbolt a könyvtár./Mámiát rejt 

pergamenje" - írja Vajda. Megítélése szerint a költők éne
ke fogja megőrizni az elhunyt emlékét, hiszen a dalt át-

a patak, a lányok, a legények. így a róla

része viszont " • • •

veszi az erdő,
szóló rege soká él. A versbeli felfogást a szakirodalom

"a trónörökös magyarbarát híré-azzal magyarázza, hogy 

ben állott, népszerű volt, alakját a nép mondákkal szőtte
• • •

u55körül
Az önkarakterizálás mozzanata, a világgal tartott ha

rag, az elmérgesedő konfliktus áll azsenitudatot 

kifejező műveik középpontjában. Vajda e csoportba tarto
zó néhány verse egyenetlen teljesítmény. A bennük tükrö-
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ződő költői magatartást elsősorban ezért tartják póznak.
A tárgykörhöz kapcsolódó más alkotásai elérik a költő 

átlagos színvonalát, sőt a Tünemények még jóval túlszár
nyalja azt. Eminescu szatírái, a Levelek az életmű java 

részéhez tartoznak.
Barta János a Gina emléke III. darabját /1856 /

”... a kiátkozott, meg nem értett, magános, szívében ha
tártalan szenvedélyeket és szenvedéseket hordozó lángel
me romantikus póza” -ként értelmezi a ciklus többi hason
ló tartalmú művével egyetemben. Gergely Gergely a ciklus 

egészét elemző értékes tanulmányában a vers több tartal
mi és formai rétegét mutatja ki, "Furcsa/ szerelemes vers 

ez, nem egyöntetű sem gondolatilag, sem formailag, s a 

részletekből sem áll össze az egész, s az egészből nem 

válnak világossá a részletek"5^- állapítja meg.
Vajda e versének nem erénye az egységes átformáltság, 

a kompozíció feszessége, zártsága, azaz a poétikailag 

hibátlan kivitelezés itt nem sikerült, mint annyiszor 

első pályaszakaszának oly sok művében. Gina szépségének 

lenyűgöző ereje, a lány távoltartása önmagától, lebeszé
lése a gondolatokról fontos motívumai a versnek. Megíté
lésünk szerint az előbbi motívumoknak szánt funkció a 

zseni sorsának, vagy legalábbis a bölcselkedő, a filozó
fus végzetének a kifejezése lenne. Tehát Barta rövid jel
lemzésének igaza felé hajiunk. Ha ebből az aspektusból 
vizsgáljuk a verset, rátalálhatunk annak vezérelvére. S 

így beilleszthető a mű teelső logikájába Gina távoltartá
sa s óvása a gondolatoktól. Gergely Gergely a rétegek össze- 

ötvözésében látja a lefőbb problémát: "Először óvja, majd 

riasztja maga mellől a kedvest, egy tűzhegy képpel, azután 

egy másik sikerült képtartással, s közben állandóan arra 

figyelmezeteti, hogy ne gondolkozzék, hogy élje a saját 

természete, diktálta életét: "Légy kacér, víg, csapodár, 
csak/Óvd magad a gondolattól!" így hangzanak az intő sza
vak, s ez különböző változatokban többször ismétlődik, 

csak nem tudjuk, miért. Irodalomtörténeti ismereteink sze-
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п SSrint e gondolatra Ginát nem igen lellett figyelmeztetni.
Ez a kérdés abban az esetben válaszolható meg, ha a Ger
gely által elemzett rétegeket a zseni sorsának, a költői 
önkaraktérizálásnak rendeljük alá.

A vers első két sora a költő állapotának keserű han
gú kivallása. Egyelőre a "sötét óra" közeledtét nem okolja 

meg. A következő sorokban Ginához szól. Az önként adódó 

kérdéseknek veszi elejét. Távolítja a lányt önmagától. A 

második strófa a szépség előtti hódolatnak indul, ám az 

"Üres bók, édes hazugság..." - hangzatú sor ellenpontot 

képez. "Menj, kerülj, hogy el ne hervadj 
da, hogy az eltaszítás mozzanatát ismét előtérbe hozza.
A költőn ülő átkot még a lány bubája sem szüntetheti meg, 
mert az átok "nagyobb annál." A kedves távolítása önma
gától, a könnyed életre buzdítása, óvása a gondolatoktól 
motívumai halmozódnak egymásra. Az 5-6. versszak őszi han
gulatot árasztó trópusláncolatában ott a jég képzete. Vaj
da önkarakterizálás céljából más verseiben is szerepelte
ti a jég, a havas csúcsok motívumait. E költeményében a 

jégfelhő a gyanútlan virágot fenyegeti megsemmisítéssel.
A 7. strófában újra óvja Ginát a gondolattól és a költő 

lelkének megismerésétől, 

nek az ellentéte, a tüzhegy lesz. Látszólag a két véglet
hez tartozó képek ezek, ám a pusztítás és a nagyarányúság 

mozzanata közös bennünk. Irodalomtörténeti közhely, hogy 

a vulkán, a láva Vajda gyakori motívuma ugyancsak önkarak- 

terizáló, sorsérzését, az egyenes tartást kifejező versei
ben. A 8. strófa "Ne fürkészd baját, epéjét" - sora kétség
telenné teszi az előbbi képek önjellemző voltát, hiszen 

a költői gondolatmenet nem szakad el a tüzhegytől, hanem 

tovább viszi a pusztítás mozzanatát: "Előbb megfojt a ne
héz lég". A 9. strófában az álmodozást, az ábrándozást, 

a szemlélődést javasolja kedvesének, a kérdezéstől viszont 

óvja. A következő versszakban bölcseleti lírájának egyik 

fő témáját szólaltatja meg a költő:

" - mondja Vaj-• • •

A metafora anyaga a jégfelhő-
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"Hull a levél, hull a csillag,
Még se fogy el, tele föld, ég;
Ж közöd van hozzá féreg!
Hogy mi végre teremtették?"

A továbbiakban is a kérdések megfejthetetlenségét, meg
válaszolhat at lanságát állítja középpontba, s ez Vajdára 

vall. Itt a helyszín a rengeteg. Ott várja be végzetét. 

Átok ül rajta, a .gondolkodás, a bölcselkedés átka: "Ki
szenvedve, tévedésben/Eáradottan itt bevárom." Ezért az 

önmagától való távoltartás és az óvás a gondolattól állan
dóan ismétlődő mozzanata. Ezért javasolja nemcsak azt, 

hogy mitől őrizkedjen, hanem azt is, hogy milyen legyen.
A maga szerencsétlenségét mondja ki a lány figyelmezteté
se céljából. Ám ez a figyelmeztetés legalább annyira ön
jellemzés, magamutogatás, amennyire intelem, eltaszítás, 

eltanácsolás. Önsorsának ismeretében éppen az ellenkező 

előjelű magatartás megvalósítására hívja fel a lányt, a 

könnyed életvitelre. Ennek ellenére a költemény végén a 

zseni fölénye a vágy megszólaltatásával kombinálódik: "Ah! 
ha bírhatnám kis üres/Boldogságos fejecskédet!" A vers
egészben megfogalmazza tehát tragikus különállását, el
átkozott sorsát, de hangot kap a szépség ellenállhatatlan
sága előtti hódolata, vágya is. Ez utóbbi rejtetten ben
ne van az eltaszítás pszichológiai mechanizmusában. A mű 

végén a vágyakozást közvetlenül fejezi ki. Barta értéke
lése igaznak tűnik. A zseni problematikája jelenik meg 

e versben - szerepjátszásra emlékeztető, pózoló felhan
gokkal. A hasonlóságok külső körén találkozik Vajda műve 

az Esticsillaggal. A vágyakozás, a fájdalom és a lány 

méltatlansága mind az Esticsillagban, mind a Levelekben 

megvan. Eminescu Vajdához hasonlóan összekapcsolja a zse
ni kérdését a szerelemmel. Rokoníthatók a verssel, "Az 

Esticsillag" főszereplőjének - igaz, részben más termé
szetű, eltérő kontextusban elhelyezett - idegenítő, a
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lányt visszariasztó, sőt kínzó vonásai, amelyeket a köl
tői prelegáció és a lány két nemleges válasza egyaránt 
regisztrál. Az érzelmi beállításban, a két szerelmes vi
szonyában és a költők önjellemzésében a poétikai kivite
lezés és a tartalom különbségei ellenére hasonló mozza
natokra ismerhetünk.

A Gina emléke V. darabjában /Tied a dicsőség 

1856/ a kedves okozta gyötrelmet elviselő poéta vigasza
ként csendül fel Vajda költői öntudata. Az igazságot és 

a szenvedést vallja magáénak az önkénnyel s a büntetés
sel szemben:

• • •

"Szenvedek, de nékem nyugtot ad 

Vigasztaló csöndes öntudat. 

Téged fogva tart> оц nagy világ 

Enyim az örökkévalóság."

A szerelmi kudarcélmény ellensúlyozását szolgálja tehát 

a megszólaltatott költői öntudat. A be nem teljesült sze
relem kínját - mint Eminescu nagy versében - az örökké
valóságba vetett hit egyensúlyozza. Ez azonban csak lát
szólagos egyensúly. A gyötrődés, a fájdalom és a nagyság, 
a maradandóság ellentmondása közös vonás. A pszichológiai 
tartalom paradoxona a boldogság akarásával van összefüg
gésben Vajdánál. A boldogság és az örökkévalóság elcseré- 

lésének hajlandósága megsejthető a sorok mögött.
A Gina emléke XXVIII./Eltakartam... - 1858/ versében t 

nem a kedves ellenében, hanem értékének kidomborítása ér
dekében szövi bele az egyedpliség, a különállás motívumát. 
Több szerelmes verséhez hasonlóan csak a költő ismeri fel 
imádottja kivételességét, tündér voltát. Ezért épül be a 

költeménybe "A tömeg nevessen - akkár megszakadjon!" - 

sor. 8 ezért az elkülönülés gesztusa: "Egyedüliségem zor
don átkát higyjék/Mesének

A Gina emléke XXIX. /Oh hogy panaszkodnak... - 1859 / 

már a visszafordíthatatlan elválás verse. Gina Bécsbe köl-

• • «
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tözött. így vége lett minden illúziónak. Erre vezethető 

vissza a költő elkülönülése. Az "egyforma többi emberek” 

panaszkodása nem függ össze valódi szerencsétlenséggel. 
Apró bajaikat megkönnyebülés, vigasztalódás követi. A 

költő irigyli a többi ember sorsát. Fájlalja, hogy nincs 

köztük legalább egy hozzá hasonló sorsú személy, akivel 
megértethetné baját. Ahogyan. ”... két különböző égi test 

lakója/Él5«fe egymással nem ölelkezhetik” - úgy különíti 
el sorsának átka az emberek világától. Egyedülisége, társ- 

talansága páratlan a kozmoszban. A Magány című költemé
nyéhez hasonlóan csak az Isten osztozik társtalanságában:

”Társtalan, magában, egyes egyetlenben 

Csak két dolog van a szörnyű mindenségben 

Égben egy úr, földön az én bánatom!..."

A Megnyugvás /1883 / versszervező elve a csak a je
lenben élők, a jelent élvezők, a jelent teljes egészében 

kisajátítók, de a maradandóságra hiába áhítozók és a je
lenben alulmaradó, meg nem értett, de a jövőben élő, hal
hatatlan költő közötti kibékíthetetlen ellentmondás ki
domborítása. A 38 versszakos költemény kompozíciója nem 

mértani szabályosságé, hanem inkább hullámzó. Többszöri 
nekilendülést, emelkedést és alásüllyedést mutat. Az in
dulat újból és újból erőre kap. Hol a mában élők részle
tesen kifejtett kritikáját s múlandóságuk bizonyítását 

szakítják meg a költő saját jövőjébe vetett hitéről tanús
kodó sorok, hol meg a strófák hosszú során át kivetített 

bizakodását szakítják meg a kisszerűek, középszernek veges-
sége mellett érvelő mozzanatok. Mindezt nem a rosszallás 

szándékával állapítjuk meg, hanem csak utalunk a mű érzel
mi fűtöttségéből eredő szerkezeti megoldásra.

A költemény első strófáiban a körforgás és a terem
tés törvénye igazolja a címadást. A "föl" és az "alá", az 

"éjre nap", a "télre... tavasz" pozitív-negatív ellentét
párokat alkotnak. Váltakozásuk szükségszerű. A körforgás
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hasonló motívumaira bukkanunk JEminescu "Cu mine zilele-^i 
adaogi
ben. Vajda a Megnyugvás címet igazolni törekszik, hiszen 

a következtetés az, hogy "Ki elborít keserűséggel,/Ne félj, 

meg is vigasztal az". A teremtés törvénye pedig: "Ki 
rózsabimbót, szép lányt alkot,/ Nem lehet rossz, igazta
lan". így megnyugodhat a költő. A megértés hiányára az 

önbecsüléstől duzzadó magyarázatot talál: "A századokba 

nyúljanak, bár/Létük forgása pillanat?" Több versszakban 

ezt a gondolatot fejti ki. A "Vegyétek a jelent, nem bá
nom, /Enyém a végetlen jövő" - deduktív tételét illusztrálja 

mind a saját, mind a csak a jelenben élők szemszögéből. 
Gyűlölettől telített, szatirikus hangon sorolja fel a mát 
kisajátítók bűneit strófák egymásutánjában. Magabiztosan 

szögezi le, hogy nem vásárolhatják meg a jövőt. A múlan
dóságot nem játszatják ki. Az emlékművek élettartama vé
ges. "A ponton, hol ±i véget értek,/Kezdetre létem ott ta
lál" - fogalmazza meg a távlatok közötti különbséget, Vaj
da. A kisszerűgég végességének bizonygatását követően saját 

maradandóságának érvanyagát vonultatja fél. A szerelem örök
kévalóságának törvényében látja dalai fennmaradásának szük
ségszerűségét. Sommázása:

/ című költeményé-" /А tegnapokkal fogy az élet• • • • • •

"Múlt századok, holt nemzedékek 

Szerelme, mint egy távirat,
Rég múlt, jövő dalomban élnek 

S egymással csókot váltanak".

Egy újabb versszakban állítja szembe a "fényes szappanbu
borékok" és a "parányi mag" perspektíváját. A rá követke
ző strófa - érthetően - a mag jövőjét taglalja. Az utolso
négy versszakban csokorba köti mindazt, amiben nem volt 

része. Dalának szerteáradásába vetett hite kárpótolja a
" hiányáért.barátság, a szerelem, a "Cim, hatalom, vagyon

Vajda is a jövőbe helyezi költői megbeesülését, mint
• • •

Eminescu. Román kortársához hasonlóan szólaltatja meg a 

korabeli jelen kisajátítóinak kritikáját, a kisszerűség



- юз

szatirikus hangú bírálatát, a méltatlanok múlandóságának 

szükségszerűségét.
A zseni fenségét és fájdalmát kifejező Magány /1883/ 

a Gina emléke -rXXIX. darabjára emlékeztető módon indul.
Az emberek panaszáról szól az első verssaakban. A ’’többi 
emberek” világától való elhatárolódás azonban áttételeseÉh- 

ben valósul meg. ’’Hallgatva némán ennyi bút, keservet,/А 

magamét én el nem mondhatom” - írja Vajda. Nem a bú jelen
téktelensége a hallgatás oka, hanem éppen annak nagysága. 
Meg kell keresnie az alkalomhoz illő színteret és hallga
tót. A helyszín ’’Hol legsűrűbb az erdő, legsötétebb...” 

Szokásához híven csak a természetben öntheti ki szívét.
A vallomás címzettje maga az Isten. A költő fohászakor 

’’Mintha megállna percre idő, élet”. Az Isten sóhaj szerű 

válaszadásakor megint csak ”A mozdulatlan levegő meredt, 
holt./Mintha befagyna, dermesztő a csönd.” A vers legfőbb 

gondolatát tehát Vajda kedvenc motívumai készítik elő. A 

dermedtségben úgy véli, ”... mintha megszólamlanék az is
ten”. A költő istene magányos isten: ’’Hozzám hasonló e vi
lágon nincsen;/Mindig magamban, egyedül vagyok!” Tehát 
a költő képére teremtett isten , ez, aki a zseni sorsát 

példázza. Nagyság és magány, egyediség és fájdalom itt is 

párban jár, mint ”Az üstökös” és ”Az Esticsillag” című 

költeményekben.
A Tünemények /1888/ későbbi vers, mint "Az üstökös” 

és ”Az Esticsillag”. Az öt versszakból álló költői kép, a 

metaforasor azonosító tagjának különössége, az önkarakte- 

rizálás mozzanata, a zseni egyediségének megjelenítése in
dokolja e költemények összekapcsolását. Mondandó, érzület 

és képalkotási mód egyaránt rokonságról tanúskodik. Nem 

szövegegyezésről, hanem lényegegyezésről van szó. Tarta
lom, funkció, érzelmi beállítódás kerül közeibe. Vajda 

részletesen dolgozza ki a különös madár képét. A madarat
", aki mindenféle szárszemlélő a ’’Puszták örök lakója 

nyasnak a nevét, fajtáját ismeri függetlenül attól, hogy
• • •
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az erdő vagy a lápvilág állatairól van-e szó. A ráismerés 

biztonsága és gyorsasága fokozza a tüneményes madár felis
merésének elvárhatóságát. Dacára a széleskörű madártani 
ismereteknek és az állandó pusztai tartózkodásnak, sem a 

felismerés, sem az úga,bb észlelés nem valósul meg. Pedig 

a harmadik versszaktól kezdve a mű a hosszú, kitartó, ám 

hiábavaló várakozást, madárlest jeleníti meg. A szóváloga
tás, az ismétlések, a fokozás, az idő múlása, a szemlélő 

öregedésének jelzése, a lélekben megőrzött kép, a végper
cek felismerése - azaz minden tartalmi és formai elem - a 

felfokozott várakozás kifejezésének szolgálatában áll.
"S végpercein, midőn már szinte holt,/Csak akkor tudja 

meg, mi ritka volt" - zárja le a költemény első részét 

Vajda. Boka szerint Ady itt rekesztene be a verset. A 

Tünemények azonban további két strófával folytatódik.
Igaz, a csillag és a szedés némileg elkülöníti a képet 
és magyarázatát. A szimbólum az utolsó két versszak jóvol
tából allegóriába megy át. Direkten is megfogalmazódik, 

hogy Vajda a költői halhatatlanság problematikáját öntötte 

versbe. Ami sejtés volt, az így bizonyossággá válik. Bó
ka a szimbólum feloldását a XIX. századi közönségnek szánt 
gesztusnak tudja be. A filológia nem tudja egyértelműen 

életrajzi mozzanatokhoz kötni a költemény indító motí
vumait. Az bizonyos, hogy Vajda mellőzöttségének tudata 

kap hangot metaforikus szinten. "Az üstökös" és "Az Esti- 

csillag" ellentétekből építkező érzelemvilágának bánata, 
fájdalma nem tör annyira felszínre, vagy legalábbis vissza
fogottabban, rejtettebben jelenik meg. A legfőbb szólam

metaforikuson átpárolt büszkeségé, amely 

mögött nagy indulati energiák rejtőznek.
Az "Elmúlt idő" /1892/ című költeményének mindkét da

rabja kapcsolódik a magányos zseni problematikájához. Az 

első versben az indító természeti képeket követően az 

elmúlás, majd a "Lehet-e nem történtté, a mi lett", örökké 

visszatérő kérdésén gyötrődik. Hiába a Vajdára jellemző

viszont itt is a
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hosszas faggatás, mert "Szégyenkezőn süket a végtelent A 

finálét az éj-metafora és az egyedüliséget kifejező két 

sor költői magasságokba emeli. A darab végső mondatában 

egymásnak jelentéstanilag s érzelmileg élesen ellentmon
dó szavak összefuzésével jellemzi önsorsának kettősségét:
"S gyászom diadalában egymagám/Állok reménytelen, vigaS£- 

!" Az utolsó szó tehát ebben a költeményben is az 

egyszerre fájó és fenséges egyedüliségé.
Az ’’Elmúlt idő" második darabja a zseni sorsának kettős

ségét szemléltető kétversszakos képpel kezdődik:

tálán • * •

"Képzeljetek csak lángoló napot, 

Hogy nincsenek körülte csillagok 

Ж haszna ég el benne annyi láng? 

Neki sötét gyász a kerek világ.

Nem ragyoghat fény, nem melegít, 

Ha mások azt rá vissza nem verik. 

Visszhangtalan az üres végtelen.
- Ez a te földi átkod én szivem."

• •

A költői kép legfőbb eleme a nap. Lángolása, fénye a zse
ni utolérhetetlenségét; társtalansága, égésének hiábava
lósága, gyász sorsa, létezésének visszhangtalansága pedig 

a zseni tragédiáját fejezi ki. A nap kilétének titkát a 

nyolcadik sor árulja el. A magányos égitest átka a költő 

átka. Tehát magint a kozmoszból vett metaforával jellemzi 
a költő önmagát. A hátralevő öt strófában a kigázolás le
hetőségeit keresi. Enyhülést csak az elmúlástól remélhet
ne. Hosszasabban körül is járja ezt az egyedüli lehető
séget, ám az örök léttől való félelme miatt még a hálál 
sem jelenti számára a megnyugvást. .Filozofikus kérdéseire 

nem kap választ. A leverő végkövetkeztetés: "-A teremtés
ben nincsen irgalom

A korral, a társadalommal való összeütközés, a költőt 

megviselő ellenségeskedések, az elismerés hiányával össze-

• • •
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Eminescunál is kialakította afüggő érzelmi beállítódás 

nagy egyéniség belső drámáját, a halhatatlanságba vetett
hitét kifejező motívumrendszert.

г 1868/ elsőn /Csak ő, a költőA "Humai poetul. 

sora a világ egészének múlandóságát fogalmazza meg: "Lu- 

mea toatä-i trecátoare." /Minden, minden oly múlandó/. 
Ezt a tételt a versszako-továbbiakban az emberekre vonat-

• • •• •

koztatva illusztrálja. A hasonlítandót /emberek múlandó
sága, halála/ négy sorban szemlélteti a hasonló, vagyis 

a tenger elhaló hullámai. A második strófa egésze a mú
landóság általánosan érvénydülő törvényével szemben a köl
tő maradandóságát fejti ki. Ez utóbbi az Eminescunál oly 

gyakori ellentétezés következtében még jobban előtérbe 
kerül. Itt a hasonlítandó^.
lámok fölött elszánó madarak, amelyeknek dalos volta 

tovább mélyíti, szélesíti a hasonlóság alapját.

költő, a hasonló pedig a hul-

"Numai poetul,
Ca pasäri c^zboarä 

Deasupra valurilor,
Trece peste nemárginirea timpului:
In ramurile gíndului,
In sfintele lunci,
Unde pasäri ca el 
Se-ntrec in cintäri."

"A második szakasz érdekes kísérlet a román szabad vers 

megteremtésére, valószínűleg Goethe Prometheus-ának és 

más hasonló ódáinak nyomán1'60- állapítja meg Gáldi a vers
tani érdekességet. A strófát az ő fordításában közöljük:

"Csak ő, a költő 

Száll, mint szárnya madárnak 

A hullámok fölött,
Túl a gondolat ágbagain 

A szent mezők felé,
Hol oly madark, miként ő 

e dalolnak."VersenГ
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a halhatatlanságAz alkotás értelmébe vetett hitet, 

iránti bizalmat az "íntunericul §i poetul” /X sötétség és
a költő - 1868/ dialogikus formában fejti ki. Megint a té- 

zis-antitézisszerü felépítést alkalmazza Eminescu. Először 

a megszemélyesített sötétség beszél. Megítélése szerint ér
telmetlenség a költészet. A poéta zu0za szét a lantját, 

mert a világ érzéketlen, nem csodálja őt. A költő kineve
tett lény. Olyan őrültség a sírás, a dalolás, mint a hul
lám éneke a szikla múlandóságáról, hiszen örök a szikla, 

múlandó a hullám. A költő válaszában tagadja az előbbi 
álláspontot. Nem hisz abban, hogy a világ keserűsége le- 

bírná. S nem hisz abban sem, hogy hiába szállt alá a csil
lagokból. A nemzeti érzést szólaltatja meg. "Romínu-n tre- 

cut maré e mare-n viitor!” - írja. Tehát a nagy múlthoz 

ugyancsak nagy jövő társul. A költő válaszában szintén ott 

van a korabeli jelen kritikába. A vers az alkotás, a dalo
lás lehetőségeit villantja fel.

Az "Icoanä §i privaz" /Kép és keret - 1876/ a költő 

sorsát kifejező önvallomás, fájlalja, hogy iíába álmodott 
a vigasztaló dalokról. Elégedettlenségének, hite megrendü
lésének ad hangot.

"Putut-am eu cu lira sträbate sau trezi 
Nu secolul, ca al^ii-un ceas mäcar, о zi?
Cuvinte prea frumoase le-am rinduit §irag 

§i-am spus §i eu la lume се-mi este scump sau dre 

Aceasta e menirea unui poet in lume? *

"Elzengtem-é a korszak serkentő, új dalát, 

Eölráztam-é egy órát, egy napot legalább?
Bár én is toboroztam szép szókból seredet 
Elmondtam, hogy szívem mért hevült, remegett. 

De ezért él a költő?”

/Bajor Andor ford./
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Megítélése szerint a költőnek a kor gyermekévé kell lennie. 

Átkoznia kell a sorsot, s az átkok ismét költőnek mutatják. 

Elkeseredésének, haragjának nagyságát fejezi ki a követke
ző sorokban: ’’Decit sä scriu la versuri, mai bine-a§ bate 

tóba:/Си rime §i cu strofe nu se-ncälze§te sóba”. Tehát 
a költészet haszontalan, a versektől fizikai értelemeben 

nem lesz meleg.
A népköltészeti ihletésű ’’Dintre suté de catarge” /Száz 

árbocból - 1880/ című költeményben az első két strófa az 

árbocokra, a vándormadarakra vonatkozik. A szelek, a hullá
mok erejének vannak kitéve, ezért megmenekülésük, céljuk 

elérése bizonytalan. A versszakok refrénszerűen visszatérő 

negyedik sorában a ’’Vinturile, valurite?” szavak váltakozó 

sorrendben ismétlődnek. Az első és a harmadik, ill 

dik és a negyedik strófában gizonos a szórend. A refrén a 

folyamatosságot, a párhuzamosságot domborítja ki. A harma
dik és a negyedik versszak már nyíltabban személyes jelle
gűvé válik. A költőt utolérik a szelek, a hullámok, ha 

szerencse éri, ha eszméit követi. Gondolatai értetlenül 
maradnak. Ezt a bizonyesságot nemcsak a minden helyre és 

időre vonatkoztató megfogalmazás teszi nyilvánvalóvá, ha
nem a kompozíció s a refrének jellege is. Az első két vers
szak kérdő mondat, a költő sorsát idéző strófák viszont a 

felismerést, a meggyőződést kifejező kijelentő mondatok, 
így azután a párhuzamok egymást erősítő volta, a vers elő
rehaladásának iránya, a személyessé válás, a kérdéseket 
felváltéi jelentések, a gondolatokra, a dalokra vonatkozó 

megállapítások egyértelműen jellemzik a költő sorsát.

. ejmáso-

"Uen^eles rämine gíndul
Се-ti sträbate cínturile, 

Zboará vecinic, íngínr'mdut-l 
Valurile, vinturile.”

Gondolatod űgysem értik,
Mely világol énekedben: 

Szállj csak ringatózva váltig,
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Vad szelekben, fergetegben!"

/Jékely Zoltán ford./

A "Sgrisoarea I” /Első levél - 1881/ borúlátóan ítéli 

meg a költői halhatatlanság problémáját. A világegyetem s 

a hangyányi lények sorsának felvázolását követően az alko
tások maradandóságával foglalkozik. Я. "zöld szemű pedáns 

az akotót "semmitmondó jegyzetében1? helyezi el. Ennyit ér 

a leporolás művelete. A felfedezés nem fényes utóéletet 

hoz, hanem lebecsülést. "Po-^i zidi о lume-ntreagä, po$i
orice-ai spune,/Peste toate о lopatä de 

•^ärxnä se depune." /Építhetsz egész világot, s összezúz
hatod izekre,/Bármrfc írnál, egy lapát por vár a földön min
denekre/ - jellemzi a müvek sorsát. A mában nem számíthat 
többre, hiszen még a temetése is csak alkalom, hogy valaki 
az elhunyt helyett önmagát állítsa előtérbe. A borúlátás, 

a kisszerüség és középszerűség önző magatartásából követ
kezik. A nagyságnak kijáró hódolat helyébe az önmagához 

való hasonlítás lép, azaz a közönséges szintjére szállító- 

dik le az átlagot jóval meghaladó.

s-о sfarámi • • •

?
"Eeputínd sä te ajungä, erezi c-or vrea sä te admire 

Ei vor aplauda desigur biográfia sub-^ire 

Care s-o-ncerca s-arate cä ft-ai fost vrun lucru mar 

C-ai fost om cum sunt §i din§ii • • •

lk"Minthogy téged el nem érmek, azt hiszed, hogy megcsodálna 

Életrajzod remekével szemben kárörvendve állnak,
Mert mutatni azt igyekszik, hogy nem is voltál oly nagy, 
Ember voltál, mint a többi, amilyenek ők, olyan vagy • • •

/Áprily Lajos ford./

A mű értelmét nem fogják fel. Az élet apró botrányait kutatják. 

A foltok jobban vonzanak, mint az eszmék.



110

A"Scrisoarea IIй /Második levél - 1881/ egészében az 

alkotás értelmét, a művész sorsát taglalja. Ez az alkotás 

a sekélyes, értelmetlen műstek kritikája. Eminescu nem is
mer engedményeket. A barátjával folytatott képzelt beszél
getés fonalán haladva maró gúnnyal jellemzi az igénytelen 

irodalom különféle változatait. Mindvégig ott az elhatáro
lódás gesztusa, amit az indító sorok megismétlésével s en
gesztelhetetlen gyűlöletének kifejezésével a rau fináléjá
ban felerősít.

A művet az írás abbahagyásának nrsiittjére vonatkozó kér
désekkel kezdi. Ezek a kérdések a fiktív beszélgetés során 

tulajdonképpen a társ ajkán hangzottak el. Retorikus jelle
gűek, hiszen a költő válaszol rájuk. A felelet a mű egésze.

"Dacä tu §tiai probléma astei vie^i cu care lupt,
Ai vedea cä am cuvinte рапа chiar sä о fi rupt,
Cäci intreb, la ce-am incepe sä-ncercäm in luptä dreaptä 

A túrna in formä nouä limba veche §i-n$eleaptä?"

"Hogyha tudnád sorsom átkát, s ebből mennyi harc fakad, 

Mondanád hogy száz okom van összetörni toliamat. 

Kérdezem, mit ér, ha kedvem jogos harc felé terelget, 

Csakhogy új formába öntsem ezt az elmés, régi nyelvet?"

/Eranyó Zoltán ford./

Az okokat a továbbiakban részleteiben mutatja be. Az iroda
lom szintbeli alásüllyeésének típusait ábrázolja. A búrokban 

fellelhető érzelmeket nem hajlandó brettli-dallá silányíta- 

ni. A formával való küzdelmet nem laposítja el vizenyős
A zengő rímek meg-mesékké, ahogyan a világ azt elvárná 

alapozta hírnevet nem használja fel haj^ókolásra, hogy így
• • •

urakvagy hölgyek pártfogását nyerje el. Hem a praktikus okos
ságot, hanem az elvhűséget választja. Más bárdok járták és 

járják ezt a karriert egyengető utat, de ő undorodik tőle.
A hírnévért, dicsőségért sem dalol. "Oare glorie sä fie a 

vorbi íntr-un pustiu?" /Talán az dicső erény, ha pusztában
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kiáltozok?/ így jellemzi a költőket már az antikvitásban 

is foglalkoztató dicsőségvágy, hírnév korabeli lehetősé
geit. Kora a szappanbuborékok megdicsőülésének korszaka.
A nagy szerelem megéneklését szintén.elutasítja. Az utol
só két Levélre emlékeztetőén szólal meg az érzelmi élet 

és a nő kritikája. Az iskolai időszakra való emlékezése 

ugyancsak eszményi és való szembesítését szolgálja. Áb
ránd, álom, eszmény és a valóság a maga cselvetéseivel 
alkotja a két frontot. Ezért ismétli meg a mű végén az 

írás feladására vonatkozó sorokat most már nem kérdező, 
hanem kijelentő formában. Majd Vajda Memorandumára emlé
keztető módon fejezi be a költeményt, ^em ír, mert fél az 

emberek dicséretétől. Gyűlöletüket mosolyogva fogadja, de 

a dicséreteik feldühítenék. A m(í tehát átfogja a kor iro
dalmának eltévelyedéseit, önfeladásait, s megszólaltatja 

Eminescu kritikáját, dacos elzárkózását, igényességét.
A két utolsó Levél a szerelem, a nő bírálatát állítja 

középpontba; , Részletesebben a szerelmi költészet tárgya
lásakor szólunk e két műről. Itt csak megjegyezzük, hogya 

nagyság ésaméltatlan nő szembeállítása bizonyos mértékben 

e témakörhöz is kapcsolja ezeket az alkotásokat. Gáldi 
a Negyedik levéllel hozza összefüggésbe a Desgust /Undor/ 

című posztumusz költeményt. A következőket írja a vers
ről: "... a szerelmi vágyat a Schopeuhaner emlegette /А 

nemi szerelem metafizikája/ természeti ösztön kényszeré
vel magyarázza, de egyszersmind lázadozik az ellen, hogy 

a zseni, emberi gyöngeségei folytán, egy kacér és hozzá 

méltatlan nő rabszolgája legyen.
A hideg közömbösséget, sztoikus belenyugvást megfogal

mazó Glossá /Glossza - 1883/ az általánosítás megalapozá
sa érdekében különböző szituációkra vonatkoztatva fejezi 
ki az elhatárolódást, az elkülönülést. Költőről lévén szó 

magától értetődően vetődik fel a versben az alkotás, a 

tehetség megbecsülésének kérdése. Ebben a tekintetben is 

az elzárkózás álláspontjára helyezkedik.

„62.



112

"Те-or intrece nätäräii, 

le ai fi cu stea ín fruntej"

Homlokodon csillag ég bár, 

A fajankók megelőznek."

/Isida Jenő ford./

Mindkettőjüknél többször bukkan fel a francia történe
lem híres és hírhedt alakja, I. Napóleon. Maga 

a motivikus előfordulás nem lenne érdekes, hiszen a XIX. 
század majdnem mindegyik gondolkodója valamilyen előjellel 
értékelte a napóleoni jelenséget. Csakhogy náluk valóságos

Tehát az értékelés jellege is hasonló.kultuszról van szó.
Az érdeklődés és beállítódás kiváltó okai között a nagy
egyéniség felhajtó erejét, az egyéni ambíciók korlátozottsá
gát, a nagy francia példájának felszabadító hatását sejt
hetjük.

Rubinyi említi, hogy Vajda "egy líáron át mindennap 

csak azért járt a schönbrumi kertbe, hogy lássa azokat a 

fákat, falakat, szobrokat, mellek előtt Napoleon éppen 

ötven évvel előbb elhaladt..." Ugyancsak ő utal Vajda "Na
poleon emléke" című tanulmányára. A költőnek több Napóle
onról szóló írását, megnyilatkozását tartjátszómon. Vajda 
olvasott a fraciáról. Komlós adatai szerinl^ölgur 

könyvének lefordítását. Monográfiájában közli, hogy Vajda 

Petőfi és Jina képén kívül a Napóleonét is kiakasztotta 

szobája falára. Komlós így jellemzi a költő felfogását: 

"Vajda számára ő a zseniális hadvezér, az az ember, aki 
a világtörténelem lepáratlanabb pályáját futotta be.

Vajda a Sirámok VII. /Sn a borjúnak megint 
darabjában kényszerű itáliai katonáskodása idejének egyik 

álmát jeleníti meg. A merengés s az álom tartalma a hadve- 

zé^ri dicsőség és a beteljesült szerelem, melynek az előbbi 
alárendelődik. A katonai dicsőség vágyát megszólaltató két

Napóleon-

„6^

- 1855/• • •
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strófában a győzelmes ellenállhatatlanságot érzékeltető 

hasonlat előrehozott, versszak élére helyezett hasonló
jának lényeges eleme Napóleon. A költő hozzá hasonlítja 

magát:

"Mindazáltal pörg a dob, 
És a dobszó mellett 

Csatatér és győzelem 

Képein merengek.

Llint egy új Napoleon 

Verem a világot; 

Fülemen véres babér 

Koszorúkat látok.”

Ahogyan szerelmi költészetében a csillagokénál szebb 

fény ragyog kedvese szemében, ahhoz hasonlóan törpül el 
Napóleon nagysága a Kievszky Oszkáré mellett az Alfréd re
génye /1875/ harmadik részében. A nagyarányúságot - éppen 

annak hitele érdekében - itt is valami jelentősnek a képi 
összevetésben való alulmaradásával, legyőzetésével érzé-

Azzal viszi végbe a fokozást, hogy az érzékelte -
Az Izidorával létesített

kelteti.
tendőt a legnagyobb fölé emeli, 

kapcsolata ál&al istenült Kievszky Oszkár helyzetét a Na
póleon elé helyezéssel illusztrálja. A nagy francia szinte 

tovább már nem fokozható tulajdonságokkal rendelkezi)^ de 

elmarad a hadnagy üdvétől. Alfréd /Vajda/ még a napóleoni 
pályafutást sem tartja annyira, mint a férfi szerencséjét:

"Melyet nem adtam volna a tiédért: 

Világtörténelem vakító napja, 

Legfényesebb költői álmot el - 

Homályosító földi nagyságeszmény 

Ifjúi dicsvágyat kétségbe ejtő, 

Kábitó tünemény, Napoleon!"
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Az "Elmúlt idő" /1892/ első versében - a nála megszo
kott helyszínen - a természetben töpreng a lét kérdéseiről. 

Az elmúlást támogató egyik oszlopos érve az emberi nagysá
got jelképező Napóleon elmúlása: Hogy minden elmúl, elmúlt 

" - írja Vajda.
Eminescu "Memento móri" /1870-72/ című emberiség-költé- 

ményében a császár figurája kidolgozottan, súlypontozottan 

áll előttünk. A francia vonatkozású tizenegy strófából hat 
Napóleont mutatja be. Eszméinek, harcának, bukásának, halá
lának ábrázolása a költő nagy rokonszenvéről tanúskodik. 

Alakja az 1302 soros műben az egyik legbensőségesebben, 
legszeretetteljesebben megrajzolt figura.

Eminescu a középkort követő francia események megje
lenítését kétversszakos, egységes, érzékletes költői kép
pel indítja. A kéfw szemléltető tagja a mélyből kitörni aka
ró vulkánnak a föld erőivel való küzdelmét eleveníti meg, 
míg a szemléltetendő tagnak a szellem /"spiritul ín lan^uri 
-d-umilire"/ és a sötétség századainak /"secoli de-ntune- 

ric"/ harca a megfelelője. Ez utóbbi azonban önmagában is 

tartalmazza az érzéki megjelenítésnek nem egy elemét. A 

következő strófa a háromszínű zászlók lobogását, a Bastille 

elestét, a nép felvonulását állítja elénk. Az újabb vers
szak kritikusan szemlélve mutatja be Robespierre-t. Bukását 
követően a mélység nyugtalan erőit valaki összefogja, ren
dezi, azok egy nagy emberben koncentrálódnak. Ez Napóleon, 
a korszak nagy képviselője, az eszmék megtestesítője. Az 

elnyomott világ jogaiért emel fegyvert:

Napoleon • • •

"Cind In lumea subjugatä pentru drepturi ridic-arma, 

Arätarea-i salutatá de popoare... regi se sfarftm.
§i a gloriei mindre stele íntr-a lumei noapte ard."

"Mikor fegyvert ragad ő egy jogaitól rég megfosztott 

Világért - a népek áldják... ám sok király pötfba omlott 

Míg csillagként az ő híre-neve zord égboltra kel."

/Pranyó Zoltán ford./
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A harcban sоkaiv tartanak vele, s az elesettek benne látják 

életük továbbvivőjét. Eminescu Napóleonnak a -&anti "örök 

béke" megvalósításáért folytatott küzdelmét jeleníti meg: 
"... Cäci prin noaptea unei lumi in bätälie/Lin luce§te-e- 

terna pace, luminos §i /»Sáináru £el." "Mert egy küzdő világ 

éjében szeliden/tyilágát az örök béke, 
cél"
oroszországi hadjáratot is tárgyalja Eminescu. "Nordul m-a 

idea m-а läsat". /Észak legyőzött - az eszj&jg el
hagyott/ - mondáit ja a császárral a bukást követően. Telje
sítményét emberfelettinek ítéli. Bukásáról a következőket 
írja: ,rN-a fost om acél ce cade, ci a veacului gíndire/ A 

träit ín el... Gu dinsul cartea lumii iar s-a-nchis."
/Nem ember volt, aki letűnt, hiszen századok eszméje/Élt 
agyában
utolsó /6./ versszakban Prométheuszhoz hasonlítja, aki em
bert s világot megváltó cselekedetéért a Kaukázus sziklá
jához láncoltatott. Napóleon Szent Ilona szigetének szik
lái közé száműzve gondolkodik nagy eszméiről. Halálába a 

dühöngő tenger nem tud belenyugodni:

"Gu durere-adincä marea vrea pämintul sä-1 rästoarne- 

§i izbea mugind de doliu in mormíntul lui de stinci."

e nagyszerű, drága 

- hangzik a két sor Eranyó Zőltán fordításában. Az

ínvins

A világnak könyve lezárult vele./ A róla szóló• • «

"De a tenger, fájdalmában felborítaná a földet,
Hogy gyászában felüvöltve sziklasírját verje szét."

Eminescu "ímpárat §i proletár" /Császár és proletár - 

1874/ című művének utolsó jelenetében a száműzött császár 

figuráját a szakirodalom III. Napóleonra vezeti vissza, ami 
meg is felel az alkotás belső történeti logikájának. Ugyan
akkor arra is rámutatnak, hogy "alakjának megfomálásába be
lejátszott azonban a száműzött Napóleon

Az 1883-ban, Maiorescu kiadásában megjelent Oda Дп 

metru antifc/=Óda - Antik versmértékben/ egyes változatai
ban Alain Guillermou, a párizsi Sorbonne román nyelv és

65Ц-m • •
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irodalom tanszékének vezetője a száműzött Napóleon és a 

költő közötti párhuzamok jelentőségét emeli ki. Adatai 
szerint a tíz évvel korábbi berlini kéziratnak a címe 

"Oda pentru Napoleon" volt. Eminescu a császárhoz akart 

ódát írni. Később a napóleoni vonatkozásokat önéletrajzi 
elemek váltották fel. A francia szerző így jellemzi a ko
rai változatot: "A Napóleonhoz írt ^da egy antitézisre 

épül: az egyik óceán körülveszi a korzikai gyermek bölcső
jét, a másik óceán viszont magányos halálát övezi. A szük
séges szimmetria kedvéért a mediterrán Korzikát borús nap 

alatt láttatja, Ajaccio szikláit pedig a Szent Ilona-i 
sziklák testvéreiként." Napóleon szomorú, közönyös, ma
gányos. A harmadik változat utolsó versszakában nem ma
rad más vigasz, mint a tekintetnek a halhatatlanság csil
lagára emelése. "A zsenire, a csillagra;valamint a hal
hatatlanságra való célzás Az Esticsillag hangulatát idézi 
fel bennünk. A zseni— a felsőbbrendű ember, a császár-köl
tő — közönyében, unalmában és kiábrándultságában csakis 

a fenséges magányban találhat menedéket"68- írja Guiller- 

mou.
Vajda és Eminescu pozitív Napóleon-képet alkotott ma

gának, mint Byron, Balzac, Stendhal, V. Hugo vagy -Lermon
tov. Tudjuk, a XIX. században sokan nem lelkesedtek túl
ságosan Napóleonért. A történettudomány értékelése ez 

utóbbiak igazát támogatja. Komlós Vajda kapcsán joggal 
kifogásolja a forradalom és a köztársaság háttérbe szo
rító jának eszményítését. Ám Napóleon egyéni pályafutásá
val s a marsalbotról vallott szállóigévé vált mondásával 
a XI^. században az egyéni lehetőségek megvalósításának, 

a nagy egyéniség szabad kibontakozásának,_önmegvalósítá
sának, felemelkedésének példaképévé is vált. Vajda és Emi
nescu élethelyzete, sorsézése megítélésünk szerint a napó
leoni jelenségek elsősorban ezt a jellemzőjét tette meg
ragadhatóvá. Nem a 

forradalmi erők meglovagolása, hanem a szabadság, a felemel-
zsarnokság, nem a hódítás, nem a
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kedés, az érvényesülés, a diadal, tehát a körülmények ál
tal sokszor megsértett önszemléletük, értéktudatuk kárpót
lása, vigasztalódása jelenik mög Napóleon-felfogásukban.
Ez viszont magánéletük és irodalmi pályafutásuk neuralgi
kus pontja. A konfliktus variációk sokaságában ölt testet 

mindkettőjüknél. Különböző vershelyzetekben a költői maga
tartás eredője azonos irányba mutat.

A részben filozófiai ihlfetéstí gondolatok, képek, mint 
a világ színház, az élet álom, az örök jelen vagy a le
nyugvó nap metaforája szintén a kor társadalmi mozgásai
val, az egyéniség beszűkült lehetőségeinek megélésével, 
az eszmények és a valóság konfliktusával magyarázhatók.
A közös mag mindkettőjüknél költőnek és korának a konflik
tusba. Ez az, ami megszabja a témák, képek, motívumok ki
választását és felfogását.

, Vajda és Eminescu lírájában is fontos szerepet játszik 

a XIX. század költészetének jellegzetes metaforája, a 

v i 1 á gjs z í n h á z. Rónay György ’’Petőfi és Ady kö- 

.zött” című könyvében külön fejezetet szentelt e közkedvelt 
kép és változatai elemzésének. A század keresztmetszetében 

Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Heine, benau, Hebbel, Büchner, 
Musset, Lermontov, Leopardi nevét említi meg. A világiro
dalom hosszmetszetében Shakespeare-ig és a barokkig vezeti 
vissza a motívumot. A kép reaktiválódását részben Schopen
hauerrel, nagyobb részt pedig a társadalmi feltételekkel 
magyarázza. A világ színház képi összekapcsolásának nagy 

XIX. századi népszerűségét az élet álom metaforával egye
temben eszmény és valóság mélyülő, sőt kibékíthetetlenné 

váló ellentmondásával hozza összefüggésbe. ’’Mindekettő a 

létérzésükben megrendült, nagy megrázkódtatásokat áléit 

társadalmakra jellemző, olyan korok irodalmának közkedvelt 
szimbólumai ezek, amelyek már abban sem nagyon hisznek, 

hogy az emberi törekvéseknek egyáltalán értelmük, 

béri életnek egyáltalán valami célja és hivatása van.
Vajda "A nemzethez II” /1847/ című költeményének utolsó

s az em-
„63
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versszakában a haza sorsáról megállapítja, hogy "Szomorú- 

játék a föld színpadán!" A sor a haza helyzetét festi a 

versben, amelyben a Petőfiék korában szokásos módon, ta
lán hatásoktól sem teljesen mentesen hirdeti a beszéd, a 

manipulációk, a pénzzel fizetés elégtelenségét. 
felé tart. A hivatkozást nem a mű esztétikai jelentősége 

és a motívum különösebb kidftLgozottsága indokolja, hiszen 

ilyesmiről ez esetben nem szólhatunk. Az érdekes a korai 
előfordulás tényeV ami rávilágít a külső filozófiai, szép- 

irodalmi ösztönzők és a belső feltételek, a belső hajlandó-

A kor 48

ság, az egyéni rátalálás arányára.
A "Tavasz feléj&I" /I860/ című alkotásában a kép már 

részletesebben kibontva, a világ - és létértelmezés funk- 

cióját betöltve jelenik meg. A te^atrum mundi motívuma ki
fejtésének terjedelmében /9 versszak/, funkciójában, súlyá
ban egyaránt a versegész legjelentősebb rétege. Önmagában 

is világot, létet magyaráz, s a lezárulását követő költői 
reflexiók létértelmzése belőle bomlik ki. "Komédia csak 

már előttem/ Maga a zord valódiság" - kezdi . Vajda életta
pasztalatainak összegzésszerű megfogalmásával. Díszlet, 

zenekar, szerzők, szerepek, szereplők, drámai műfajválto
zatok a több .versszakból álló költői képsor azonosító, 

szemléltető, kifejező elemei. A metaforák láncolata igaz
ságtalan, elhibázott, értelmetlenül berendezett látszatii- 

lágot tár elénk. E világban "A főzsivány bitóra köttet/ 

Kontár, szegény tolvajhadat" - vagy "Villám megüt egy gye
reket. /Hol benne a felsőbb igazság?/Koholj ki rá - vagy 

ne keresd". Mindez nem egyszeri, kivételes történéssor, 

hanem folytonosan ismétlődő 4eHeraz°de a világnak:

"Másnap megint csak az a játék.
Hirdetnek uj komédiát,
Pedig csak Hévben a különbség;
S ez igy halad tovább, tovább."

A Tavasz felé két darabjának elkeseredettségét epikus
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formába öntő "Mit kongnak, bongnak a harangok" /I860/ című 

költeményében az öt harang emberi sorsokat felidéző öt 

mondája a világ színház tanulságában csúcsosodik ki. A köl
tő elmélkedését, léteflrtelmezését a harangok történetei 
indítják meg ill. erősítik fel. A világ berendezésében itt 

sem lát célszerűséget, értelmét megfoghatatlannak tartja.
Az öt történe^^ és a belőlük származtatott végkonklúziő 

magja az, hogy a földön és a sírban egyaránt szenved jó 

és rossz:

"Az egész világ valóban 

Csak egy óriási szinpad,
A hol a becsületesnek 

És a gaznak, szépnek, rútnak 

Személyesítője mind egy 

Célra, egy alapeszmének 

Végleges kivitelébe 

Játszik... És ez alapeszme 

Ez a szinpadalkotónak 

A megfoghatatlan, láthatlan 

Legnagyobb világköltőnek:
A Mindenhatónak titka."

?• •

Vajda a szülei tragikus elvesztése, Lisznyai halála és 

a röpiratok miatt ért támadások következtében keserű hangú, 
halált váró, halálra emlékeztető, halállal vigasztaló és 

vigasztalódó "^lementő mori"-ban /1863/ egysoros, egyszerű 

stílusképben fogalmazza meg a világ színház gondolatát: 

"Földi végzet, hamis játék!" Tartalma az élet, a világ vég- 

zeteszerűsége, kiismerhetetlensége, látszatszerúsége.
A költőt állandóan foglalkoztató bölcseleti kérdése

ket csokorba kötő Végtelenség /1875/ című miiben a síri 
élettől rettegő Vajda arra következtet, hogy a sír "nem 

menhely", hanem "Szemfényvesztő csalárd sülyesztp/ A vi
lágegyetemnek szinpadán." Ugyanebben a versében írja a sír
halomról: "Csak felvonáshoz ama nagyszerü/Drámában, mely-
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” A színésznek vége nincs, a melynek/Szerzője ismeretlen 

kedés, a megjátszás, a másnak mutatkozás, tehát a valótj 
a lényeget elfedő látszat kerül előtérbe. így a halál utá-

• • •

ni lét kérdései a költőt gyakran emésztő kérdések maradnak.
A pesszimista hangvételű, a természetbe menekülés gon

dolatát kifejtő ”A városligetben” /1880/ című költeményben 

a színház tárgyköréből vett metafora, ellentétben az e3&ő 

és az utána következő példákkal, örömet idéz fel, a ter
mészetérzés örömét;

”A nyári égbolt arénája 

Vándor szinész felhőivel,
Az üstökös lovar pályája 

Tündéri szinműt játsznak el

Az idézett versszak csak egyik komponense a természetbe 
való belefeledkezés ábrázolásának.

A ’’Lenni vagy nem lenni” /1887/ többek között a haza 

fejlődését sürgeti. Vajda rámutat a szorgos munka, az okos 

gazdálkodás Szerepére. Megítélése szerint a megváltozott 
feltételek között az ősi erények nem elegendők. Az új vo
nások egyike: ’’Kalmár a hős a világszinpadon”. Szóösszeté
tellel alkotja meg a metaforát.

”A körödnél” /1888/ című versében a körhinta tulajdon
képpen a világ színház metaforájának egyik variánsa. Ez 

a kép készteti a költőt az élet és a világ lényegéről való 

tűnődésre:

• • •

"Vagy nem így kering-e itten 

Ez a nagy, kerek világ?
Földi élet, nem e épen 

Ez a te komédiád?”

A világ színház metafora a vers lényeges szervező eleme, 
Rónay György írja ”... A körödnél címűben - kozmikus ará
nyúvá tágítja benne a szimbólum jelentését.

A töredékek közül való Gyászvég /1896/ című műben há
romszor fordul elő kulcspozícióban a "szomorújáték” szó.

„70• •
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A versben tulajdonképpen azt fontolgatja a költő, hogy az 

élet tragikus fordulatai közül melyikre illik a legjobban 

az iménti elnevezés. Megítélése szerint a "legszomorubb 

gyászvég" a sír éje.
Eminescu a "Särmanul Dionis" /Szegény Dionis - 1872, 

dec. - 1873. jan./ című bölcseleti novellájában a kftnti 
és a scohpenhaueri filozófia nyomdokain haladva veti fel 
az érzékelés, a tér, az idő, az élet álom, a körforgás 

elméletének kérdéseit. A mu utolsó bekezdéseiben - kiszól
va az olvasóhoz - a Dan-Dionis problémát tárgyalja. Tudni
illik,'.azt, hogy a történést Dionis álma-e, s így a XIV. 
századbeli eseménysor is csak álomképek egymásutjánja, 

vagy valóság - már a mű belső szempontjából. A világ szín
ház gondolata, mely a novella végén található, ennek ki
fejtését szolgálja: "Hogy álom volt-e vagy valóság, ez a 

kérdés. Avagy nem lehet az élet kulisszái mögött egy ren
dező, kinek működését nem tudjuk megmagyarázni? Nem va
gyunk valahogyan hasonlók, ama komédiásokhoz, akik egy 

hadsereget akarván ábrázolni, átmennek a színen, körül
járják a hátteret,.és megjelennek újra? Vajon az emberi
ség történelme nem ilyen hadsereghez hasonlít-e, mely el
tűnik a társulattal, hogy ismét megjelenjék egy újjal, 

mely nagy hadseregnek látszik a néző képzeletében, de a 

rendezőnek szemében csak néhány, meghatározott számú sze
replő? Avagy a színészek nem azonosak-e, habár a darabok 

változnak? Igaz, hogy nincs módunkban betekinteni a ku
lisszák mögéj De nem volna lehetséges, hogy valaki élőnek 

támadjanak a múltba tekintő világos pillanatai, melyek 

aztán olybá tűnnek nekünk, mint egy olyan ember emlékké
pei, ki már régóta nem él a világon.

Eminescu az alkotás értelmére, a művész sorsára kon
centráló Scrisoarea II /Második levél - 1881. IV.1./ cí
mű művében miután a barátjával az írásról folytatott kép
zeletbeli párbeszéd fonalán haladva megtagadja a brettli- 

dalokat, a vizenyős meséket, az uraknak vagy a hölgyeknek
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bókoló meséket, a kávéházak, a szalonok költészetét; ér
telmetlennek nyilvánítja a hírért, dicsőségért való ének
lést és a szerelem zengését - az iskolai emléknél állapo
dik meg. A csillagászat előadójának tanórai tevékenységét 
is felidézi. A részlet kozmikus távlataiban jelenik meg a 

színházként értelmezett világ mozgása:

nParcä-l väd pe astronomul cu al negurii repaos, 
Cu u§or, ca din cutie, scoate lumile din chaos 

§i cum neagra vecinicie ne-о íntinde §i ne-nva-^ä 

Cä epocile se-n§irä ca marge le le pe a$ä.
Atunci lumea-n cäpä^inä se-nvirtea ca о metrisch 

De sim^eam, ca Galilei, cä comedia sä mi§cä".

•’Szinte látom: csillagászunk ott ül ősvilági ködben,
S mint egy dobozból, az űrből világokat hűz ki könnyen, 
Míg az éjes öröklétet szétteríti, azt morogja,

aHogy mint gyöngysor egy fonálra, úgy fűződik kor korokr 

Minden forgott már agyunkban vad motollaként, bolondul, 

S éreztük, mint Galilei, hogy a színház végre mozdul.”

/Franyó Zoltán ford./

A világ színház képet beleszövi Eminescu a konvenciók 

megnyomorította érzelmi élet kritikáját szatirikusán kifeje
ző Scrisoarea IV. /Negyedik levél - 1881. IX. 1./ című mű
vébe is. A szerelem jogát kétségbevonó világ érték<T2ndjének 

bírálata kap hangot. Bábszínház, sokat mesélt, de nem ér
tett élcek, mesék, tr^éfák unalomig való ismétlődése a 

jellemzők:

"0, teatru de päpu§e... zvon de vorbe omene§ti, 
Pevestesc ca papagalii mii de glume §i povegti 
Färä ea sä le priceapä... Dupä ele un actor 

Stä de vorbä cu el insu§i, spune zeci de mii de ori 
Ce-a spus veacuri dup-olaltä, ce va spunejveacuri incä,
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Pin*се soarele s-о stinge in genunea cea adincä.”

”Ó, e bábázínház... mit ajkuk mond ki - emberi szavak, 
S ők, akár a papagájok, pletykát, élcet mondanak, 
Miket ők sem értenek meg... Majd utána egy színész 

Önmagához szól, s ezerszer ismételt igét idéz,
Amit sok száz éve mond már és tovább mond ezer évig, 

Míg a napgolyó az égen létlen semmivé enyészik.”

/Eranyó Zoltán ford./

Eminescu a világ színház gondolatot a Glossä /Glossza 

- 1883/ című költeményében fejti ki, a legerőteljesebben.
A versszaknyi kép és az egyszeri* stílusképek - mint e tar
talom hordozói - oly módon harmonizálnak a muegész egyrészt 
hideg közömböséget sugalló pesszimizmusával, másrészt át
tételes társadalombírálatával, hogy lejellegzetesebb voná
saikat megőrizve illeszkedjenek szervesen a bravúrosan 

felépített kompozícióba. A jó és rossz megítélésében e mu 

szerint a világ és a színjáték azonosságának a felismerése 

segít. Éppen ezért a világot színházként kell felfogni:

"Privitor ca la teatru 

Tu ín lume sä te-nchipui: 

Joace unul §i pe patru 

Totu§i tu ghici-vei chipu-i, 

§i de plínge, de se ceartä, 

Tu ín colt; petreci ín tine 

§i-n^elegi din a lor artä 

Ce e räu §i ce e bine.”

”01y színháznak véld a földet, 

Hol a játék sohse fogy ki:
Egy színész öt maszkot ölthet, 

Mégis tudod róla, hogy ki.
Őt páholják, vagy Ö páhol?
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A tanulság és az élv egy.
Néző légy, kit rejt a páholy,
Mi rossz és jó, meg ne tévedj."

/Dsida Jenő f ord./

Lényegében ugyanezt a világot idézi a jelentés szintjén a 

vers egésze. A színház és világ összefüggésének köréből 
vett további motívumok /nAlte ma§ti, acea§i piesä" - Új 
szereplők, régi dráma;-vagy "Ca sä schimbe - actorii-n 

scena,/Te moffieste in virteje;" - S lám helyetted színre/m*t4 

lép,/Rád szorult a csapda torka./
A Vajdánál és Eminescunál képpé vált világ színház 

gondolatát a filológia sok XIX. századi és korábban élő 

szerzőnél kimutatta. A hatás bizonyos szerepétekét költő 

irodalmi, filozófiai érdeklődésének, tájékozódásának irá
nya valószínűsíti. Átadó és átvevő kapcsolatában azonban
ez utóbbi aktivitását kell feltételeznünk. A képek funk-

ОД. , n ,ciója, tartalmaj egyéb-г tárgykörhöz tartózó müveik hasonló 

érzelmi-gondolati alapállása amellett szól, hogy se nem 

az eredetiség önkényes túlhajtása, se nem öncélú szocio- 

logizálás, ha a Rónay György által elemzett társadalmi 
körülmények jelentőségét hangsúlyozzuk. A versek szaki
rodalma s a kritikai kiadások jegyzetBpparátusa az előb
biekben tárgyalt alkotások mindegyikének esetében kimutat 
olyan egyéni és társadalmi konfliktusokat, meghasonulás- 

ra okot szolgáltató tényezőket, amelyeknek átélése magával 
hozza a kéja. alkalmazását. Maga 

settnek, hanem szervesen illeszkedik a művekbe. Mindkettő
jüknél általában jelentős alkotásokban fordul elő. A vi
lág színház metaforája hol egyszerű stílusképekben, hol 
több stilémából összeálló költői képekben ölt testet.
Egyes verseikben a műegész mikroeleme, még más alkotásaik-

majdnemjközponttá válik. A szakirodalom 

életműbeli környezet

a motívum nem tűnik kere-

ban központtá vagy 

adatai, a kidolgozás jellege, az
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mellett még az önállóság arányát növeli az a körülmény, 
hogy mindketten járatosak voltak a színház világában. 

Vándorszínészek voltak, színikritikusokként tevékeny
kedtek, darbírással próbálkoztak. A stilisztika meggyő
zően bizonyította már a költők érdeklődésének, ismeretei
nek, pszichikai beállítottságának szerepét a képek ha
sonlójának, azonosító tagjának, azaz szemléltető részé
nek kiválasztásában, alakításában.

Hasonló funkcióban, értelemben fordul elő Vajdánál 
és Eminescunál az élet álom formula, amely a XIX. század 

második fele költészetének ugyancsak közkedvelt metafo
rája. Rónay György könyvében a világ színház metaforá
hoz hasonlóan e képnek szintén önálló fejezetet szen
tel. Többek között megállapítjgt, hogy "ennek divatjá
ban is a valóság értékébe vetett hit megrendülése tük- 

röződikV Az álom motívumát sokféle értelemben használ
ja fel a kor irodalma. Vajdánál és Eminescunál szintén 

gyakori motívum az álom. A lét mibenléte fölött való 

filozófiai tűnődés szimbólumává válik, ahogyan Rónay 

vélekedik Vajda kapcsán. A legfőbb bölcseleti forrás 

Schopenhauer lehet, ám kizáro'lagossága, sőt még elsőd
legessége sem áll. Rónay György könyvében így összegez:
"... a tudományok rendkívüli gyorsasággal egymást köve
tő áj fölfedezései és elméletei ugyanis szinte napról 
napra új anyaggal - és új kételyekkel - terhelték az 

emberek tudatát, megingatták a valóság mibenlétéről 
alkotott hagyományos régi nézeteket, új olyan nézeteket 

viszont nem tudtak nyújtani helyettük, amelyet tartósan 

és általánosan elfogadhattak volna. A kor tudományos 

kételyét a költők így a schopenhaueri metaforák szug- 

gesztív hatása alatt egyetemes metafizikai létkétellyé 

váltották át"^
A Gina emléke XXVI. darabjában /"Én nekem már nem 

fáj semmi", - 1857/ a lét álomszerű érzékelése a mii 
egészére rányomja bélyegét. Az örök emlékezés motívuma
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mellett ez a leglényegesebb tartalmi komponens a versben. 
Fájdalmat, örömet, mozgást az álomszeruség állapotában nem 

érzékel a költő:
"Oly homályos nekem minden,
Mint a ki nehéz álmot lát,
És tűnődik, hogy való-e?

Az utolsó versszakban írja: "Néha kérdem, vagyok én még?/ 
Álom-e ez, vagy valóság?" A költeményben Gina elvesztésé
nek tudata festeti Vajdával az idézett helyzeteket.

A "Memento móri" /1863/ című költeményében a bölcs nem 

kap választ az élet titkait faggató kérdéseire. Az "árnyék 

világban" a "való" és az "igaz" nem tapintható ki. "E ho
mályos álomlétben" a halálra emlékeztet. A metafora bele
illik a vers érzelmi, hangulati, gondolati anyagába, hi
szen törekvések, sorsok típusainak zátonyra futásából kö
vetkezik a minden strófa végén álló refrén, amihez tartal
milag közel áll az álomszeruség.

Az "Őszi tájék" /1878/ címíí versben a ritka mélységű 

természetismeretet költői magasságokba emelő első, harma
dik és ötödik versszak két bölcseleti reflexiót tartalma
zó strófát fog közre. A nyár s áttételesen az élet elrmí- 

lását festő természeti képek szinte felkínálják az egyéb
ként erre nagy hajlandóságot mutató Vajdának a lét és a 

halál problémájának felvetését. A második versszak két 

utolsó sora létértelmezési töprengésként szerepelteti 
az álom motívumát. A létérzékelés, az élet és a halál 
titka áll a költői kérdés epicenturmában:

"Mi itt a csalódás, hol itten az álom, 
Vajh innen-e, avvagy tál a határon?"

, VtA
A "Nádas tavon" /1888/ szép példája a természete«“és

bölcselet, tájélmény és létértelmezés, kép és re^Lexió 

zökkenőmentes egymásba játszásának. A vers színvonala nem 

zuhan alá, mint oly sok filozófiai reflexiója esetében 

máshol. A fináléban megfogalmazódik a világ álomszertísé- 

gének gondolata:
"A levegő meg se lebben,
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és a lelkemMinden alszik 

Ring egy méla sejtelemben:
• • •

Hátha minden e világon, 

Földi életem, halálom 

Csak mese, csalódás, álom? • • •

Eminescu a Geniu pustiu /Szárnyaszegett géniusz - 1868- 

ТО/ című regényében is felhasználja az élet álom motívu
mát. A mii elején az emberi érzékelésről filozofálgat. "Аз*- 

ról persze megfeledkeztem, hogy ami valójában nem lehetsé
ges, az gondolataiban igenis lehetséges, és hogy végül is 

mindaz, amit látunk, hallunk, gondolunk, megállapítunk, csak
a mi szubjektivitásuk túlontúl önkényes alkotása, nem pe-

Gáldi Schopenhauer közvetítő
<2&

dig valóság. Az élet álom." 

szerepét emeli ki e motívum kapcsán?5
A Mortua est! /1871/ az egyik irodalomtörténészi mi

nősítés szerint Eminescu "Cipruslombok"-Ja Ileana sírjá
ra. A költő kedvese halálába nem tud belenyugodni. Kozmi
kus katasztrófát Jósol. A teremtést vádolja. A lét elhi- 

bázottságát, értelmetlenségét bizonygatja. Sokallja a 

fájdalmat, kevesli az örömet.
"A fi? Kebunie §i tristS §i goaläj 
Urechea te minte §i ochiul te-nsalá;
Се-un secol ne zice, ceilal$i о deszic.
Decit un vis sorbáá, mai bine nimic.

Vád vise-ntrupate gonind dupá vise,
Pin* dau In morminte ce-a§teaptá deschise,
$i nu §tiu gindirea-mi in ce sá о sting:
Sä rid ca nebunii? Sä-i biestern? Sä-i pling?"

"A lét? Csupa téboly, szomorú és üres; 

Szemed hazudik, csal, s ámít a füled;
Mit hirdet az egyik, azt más kor elejti. 

Semmjut e vak álom, inkább csak a semmi.

Test-öltve az álmok üldözgetik egymást,
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8 már hullnak a tátott sirokba forogvást,
S e gondolatomra mi volna, mi írt ad: 
őrült kacagással átkozzam-e? sírjak?”

/Jékely Zoltán ford./
A látszatvilág, az érzékszervek csalódása és a lét elke
seredett, felsőfokú kritikája összefügg. A Ginához szóló 

verssel abban a tekintetben rokon - az álom motívumán kí
vül - hogy a szerelmi álmok megsemmisülése a részben ha
sonló indíték.

az álom és a lét kapcsolata fontos szerepet játszik az 

1870-72 között íródott emberiség-költeményben, a Memento 

móriban. Kakassy Madách Tragédiájával veti össze Eminescu- 

nak az álomról való vélekedését. Megítélése szerint Emi- 

nescu e müve szoros kapcsolatban áll bölcseleti lírájával, 

hiszen a "Memento móri filozófiai mondanivalója ebben a 

verssorban tömörithető":)»Világunk létei örökkétartó halá- 

los álom.tf A míí fináléja a megoldatlan kérdések fölötti 

töprengés hiábavalóságát és a halál hatalmát hirdeti. Fan
tomok a gondolatok, az élet álom. "Cäci gindirile-s fan
tomé, cínd via$a este vis".

Az élet álom felfogás kap hangot a "CugetSrile särma- 

nului Dionis” /А szegény Dionis gondolatai - 1872/ című 

költeményében és a "Sármanul Dionis” /Szegény Dionis - 1872/ 
című filozofikus elbeszélésében, amelynek verses betétje 

az előbbi mü, de önálló alkotásként is szerepel. A vers 

kapcsán Kakassy megállapítja, hogy a költő ”a macskák fi
lozófusa, velük is megértetné, hogy a lét csupán alom: egy 

kanmacska álma. Az álom-motívumot használja befejezésnek 

is: Jöjj te álmom - vagy halálom...” A novellában - elte
kintve a verses betéttől - szintén fontos szerepet ját
szik az álom. Nemcsak cselekményt lebonyolító tényező, 
hanem egyben a címszereplő bölcselkedésének magja« "A 

valóságban a világ a mi lelkünk álma. Nincs sem időjsem 

tér - csak a mi lelkűnkben, múlt és jövő az én lelkemben 

van, mint az erdő egy makkcsírában, s éppígy a végtelen 

is annyi, mint a csillagos ég tükrözése egy harmatcsepp- 

ben". Vagy: ”Ha az élet álom - miért ne tudnék egyeztet
ni eseményeinek sorát úgy, ahogy akarjuk?"78
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Az “fmpärat §i proletár” /Császár és proletár - 1874/ 
pesszitfdsta befejező részében ismét a lét értelmezéséül 
szolgál az álom motívuma. CSlinescu e költeményt a Memento 

móri folytatásának, származékának tartja. A császár figu
ráját a rossz egyetemességében hívő schopenhaueri filozó
fusnak minősíti. A minden hiábavalóságának gondolatát 

mélyíti el Eminescu az utolsó versszakban. Az élet álma 

halállal ér véget, s az egész világ élete azonosítódik a 

halál álmával, de inkább idézünk:
”CÍnd §tii cá visu-acesta cu moarte se sfir§e§te,
Cä-n urä-$i rämin toate astfei cum sunt, de dregi 
Oricít ai drege-n lume - atunci te obose§te 

Eterna alergare §-un gind te-ademene§te:
Cä vis al mor$ii-eterne e via$a lumii-ntregi”

• • •

”Ha tudod, hogy halaiba torkoll ez álom itt lenn,
S hogy a világ, ahogy van, ágy marad, noha te 

Javítanád örömmel - ágy kell, hogy kimerítsen 

Az örök hajsza, és hogy megnyugvást lelj e hitben:
SÖrök halálnak álma a világ életeV

/Kálnoky László ford./
Filozófiai gyökereik és tartalmuk hasonlósága révén 

áll közel az előbbi két témakörhöz az örök jelen 

gondolatát és a lenyugvó napot ábrázoló 

versek esoportja. Persze, ebben az esetben sem rímel tel
jes-:.! egészében az adott müvek minden rétege. Az eredő 

hasonló irányáról van szó.
Vajda költészetében az idő filozófiai felfogásá

nak nagy jelentősége van. A Hajón /1879/ című költeményé
ben az ide" és az emberi élet összefüggését verseli meg.
A hajó nem a hányódás vagy a révbejutás jelképe, mint sok 

költőnél vagy nála például ”A városligetben című müvében.
A mozgás, az előrehaladás idézi elő azt a csalóka látsza
tot, mintha a part haladna, a hajó pedig helyben állna. Ez 

az érzéki csalódás adja az indítékot Vajdának, hogy ец : 
lét filozófiai kérdéseit felvesse. Az első két verssaak 

a hajó és az elsuhanó táj rajza. A látványból nő ki a rá 

jellemző módón a bölcselet. A következő öt strófában a
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költészetében gyakori kérdező formában töpreng az idő 

állandóságán, változatlanságán és az élet múlandóságán.
Az örök jelen gondolata jelenik meg. "így foly egybe múlt, 

jövendőj* - véli felismerni az idő képét. Múlásában kétel
kedik. Feltételezése: "az idő áll, mint a nap,j S csak a 

hátán bolyg az élet,| Fölszinén a sugarak?" Az utolsó stró
fában az időt a mozdulatlan parthoz viszonyítja. Záró

" A probléma felve-kérdése: "Mi megyünk csak, 6 marad? 

tése már önmagában is sokatmondó. A kérdező forma azon
ban töprengésre, a válaszadás bizonytalanságára utal. Négy 

verssaftk élén ott a "Hátha" szó, amely bizonytalanságot 

kifejező kérdésekben szerepel a magyarban. Ebből a szem
szögből nézve stilisztikailag tűnődő kérdések a vers mon
datai. Ha a sorok tartalmi láncolatát vizsgáljuk abban az 

esetben az idő mozdulatlanságáról, állandóságáról tanús
kodó nézeteket tapinthatunk ki, amelyeket ajkérdőszó és a 

kérdőjel tesz bizonytalanná. A kérdések mögött ama költői 
meggyőződést gyaníthatjuk, amelyet a rákérdező jelleg cé
loz meg. A hajó és a táj képét a mű elején nem követi kér
dőjel. A párhuzam akkor teljes, ha az idő a partnak felel 
meg. Minden versbeli feltételezés, állítás az idő mozdu
latlansága mellett szól. Stilisztikailag tehát e kérdések 

átmeneti formát képeznek a tűnődő és a költői kérdések 

között. A grammatika szempontjai szerint eldöntendő kér
dések. A direkt válasz ugyan nem hangzik el, de ott az 

igen vagy a nem kimondásának kényszere. A versszakok bel
ső érvelése amellett szól, hogy az olvasónak igent kell 
mondania. Az életmű időértelmezése alátámasztja ezt a fel
tételezést. "A köröndné?" /1888/ címö költeményében az idő 

orsó, a jelen csodakorsó a metaforikus viszonyításban.
Az idő helyben áll annak ellenére, hogy forog, ennélfogva 

a jelen sem múlik el:
"Az idő, mint egy nagy orsó,
Forog, de nem halad tova.
A jelen egy csodakorsó,
Fogy, de nem fogy el soha".

• • •

A Borongás /1889/ ismét megszólaltatja az elmúlás és az



- 131 -

idő problematikáját. A filozófia körforgás-elméletét az 
óra járásával szemlélteti. Az elmúlás törvénye mindenre 

vonatkozik, csak az időre nefa,Ez utóbbit az előző két 

vershez hasonlóan jellemzi:
"Végkép f elenyészők csak mi vagyunk hát?
Jár, jár az idő és még se halad,
Csak tolja múló létünk mutatóját,
S lejárja, de ő maga helybe marad1’.

a "Uádas tavon" /1888/ a megálló nap, az érzéki csa
lódást kiváltó mozgésélmény szempontjai mellett az idő 

problémájával kapcsolódik az előbbi versekhez, így Emi- 

nescuhoz is. Egyébként a tó varázsa, a körforgás, a vi
lág álomszeríísége jóvoltából a román költő több versének 

hasonló motívumaival tart rokonságot. A körforgás a vissza
térést jelenti. Nincs Vég, csak a kör fordul. A csónak moz
gásának következtében eltűnő, majd ismét megjelenő nádlige
tek mint a táj érzékelhető elemei költőileg láttatják а 

jelent. A jelen is eltűnik meg visszatér. "Szélei nádlige
teknek /Tünedeznek, megjelennek./Képe a forgó jelennek..."
- írja Vajda. Múlt és jövő összevonódik, mint a Hajón cí
mű költeményben: "Múlt jövendő tán együtt van/ Ebben az 

egy pillanatban?"
Eminescu több alkalommal néz szembe a schöpenhaueri

leidig
örök gondolatával. Todoran elemzi e gondolatkör kapcsola
tát a világ - színház felfogással. Rámutat azon filozófiai 

gyökerekre, amelyek táplálták a költő koncepcióját. Az idő 

múlása ugyanannak a dolognak az ismétlődését hozza magá
val. A változás a jelenségek szakadatlan visszatérése5.0

a "Patria vie$ii e numaíprezentul" /Csak a jelen az 

élet színtere - 1874/ azt hirdeti, hogy valójában csak a 

jelenben létezünk. A múlt és a jövő csak képzeletünkben 

van meg. A versbeli felfogás szerint minden, mi volt vagy 

lesz, azért volt vagy lesz, mert van.
Az örök jelen gondolata Eminescu Glcfsä /ílossza - 

1883/ című művében harmonikusan illeszkedik a hideg kö
zömbösség filozófiájának tételsorába. Múlt és jövő, kez
det és vég; mindez megvan a jelenben. A változás csak
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látszólagos, tehát érzéketlenül kell elmenni mellette.

"Viitorul §i trecutul 
Sunt a fiiéi douä fe$e, 

Vede-n capSt ínceputul 
Cine §tie sä le-nve$e;
Tot ce-a fost őri о sä fie 

In prezent le-avem pe toate, 

Dar de-а lor zädärnicie 

Те Intreabä §i socoate".

"Mult Is jövő, ha mérni kezded,
Egy levél két fele-lapja,
Végén látja, hol a kezdet,
Ki böngészni kézbe kapja.
Mind, mi csak volt vagy leendő,
Örök jelen földgolyódon,
Am hogy hiú s elvetendő, "* 
eszedbe minden módon."

/Dsida Jenő ford./
Amíg a Glosszában az örök jelen csupán egyike a glosszá- 

zott tételeknek, addig a "Cu mine zilele-$i adaogi 
tegnapokkal fogy az élet
fejtésének van alárendelve. Az első strófában direkten 

fogalmazza meg az örök jelent. Az életet megtoldo holnap
pal az életet apasztó tegnap szembesítődik. a költő mégis 

a ma állandóságára következtet:
"§i ai cu toate astea-n fa$8 

De-а pururi ziua cea de azi".
"S szemedben mégis mindörökké 

A mának arca tun elő"
/Dsida Jenő ford./

A ma állandóságát egymást követő rövid tételek illusztrál
ják. Ezeknek az a lényege, hogy a mozgás, a „változás, az 

elmúlás csak látszólagos. A visszatérés, az ismétlődés tör
vénye az uralkodó. Az embert másik ember követi a világ
ban. Ha a nap lenyugszik, föl is kel valahol. Hullámra 

hullám, őszre ősz következik. S mintha ugyanaz a levél

" /А
- 1883/ egésze e gondolat ki-

• • •

• • •

r#
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hullana. Az éjt reggel, a halált az élet váltja fel. Min
den elmúló pillanatban e törvényszerűségre ismer a költő. 

Eminescut nemcsak a természet elmúlása, halála és megúju
lása, feltámadása, azaz ciklikussága, hanem a világegye
tem körforgása is a vers legfőbb tételének igazáról győzi 
meg. A múlt - jelen - jövő viszonylatát közvetlenül ki
fejtő első versszak megismétlődik, hogy a megelőző képek
ből eredő következtetéseket nyomatékosítsa.

Vajdánál és Eminescunál az időnek az előbbiekben tár
gyalt értelmezése több alkotásban fordul elő. Egyes esetek
ben a mii részelemeként, más esetekben vezérgondolatként 

szerepel. A jelen problematikája összefonódik az elmúlás 

gondolatával. Cälinescu^az örök jelen gondolatát a halál- 

félelem gyógyítójaként értelmezi a "Cu mine zileler$i 
adaogiS című vers esetében.

Hasonló funkciójával, értelmezésével az előbbi _
körhöz kapcsolódik a naple ímente képe, amely 

mindkettőjüknél megvan, i lenyugvó nap képének nemcsak 

stilisztikai és filozófiai töltése, hanem szövegkörnyeze
te is hasonló "A bikoli fák alatt" /1880/ és a "Cu mine

" /А tegnapokkal fogy az életzilele-^i adaogi 
1883/ című költeményekben. A napnyugta gyakori motívum, sőt 
téma mind az irodalomban, mind más művészeti ágakban. Oly-

Általában a látványt ra-

• • •• • ♦

annyira az, hogy közhellyé vált. 

gadták meg. A naplemente vörös színe Petőfinél hol a fes-
tőiség kifejezésére ad alkalmat, hol az elcsendesülő vilá
got ábrázolja, hol meg a forradalom képzeteként szerepel. 

Vajdánál és Eminescunál a látszat és a való szembesítését, 
a lét és az idő bölcseleti kérdéseit illusztráló kép. 
Mindkettőjüknél a versközponthoz kötődik. Egyéb hasonló 

funkciójú képek társaságában ábrázolja lírailag a lét éa 

idő változásának ill. állandóságának összefüggéseit. Vaj
da az erdőimádatot, a vadont az emberek világáka$ konfron
táló sorokat,
sét követően a rá jellemző módon lép át tájélményből böl
cseletbe. Az ember és a világmindenség miértjére és az 

"örök e vagy a soha" kérdéseire keres választ. Az óceánba

valamint a nyári dél csöndjének megjelenítő-

1U[3
* 7

* Sze^V'
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fűtő patak változás és állandóság, elnuílás és megmaradás 

illusztrációja. Hasonló a szerepe a napnak:

"A lángoló nap elhunyása 

Ott ama kék hegyek mögö^tt 
Csak földiségünk csalódása.
Rész változikj^mind örök”.

Eminescu versének egészét az örök jelen problémájának 

szenteli. Az előbbiekben a költemény motívumsorát már 

felvázoltuk. A látszat és való, a változás és állandó
ság, a soha és az örök kettőseinek tartalmát 

.a lenyugvó nap képe:
ábrázolja

í^Precum cínd so are le apune 

El §i räsare undeva."

nS az esti nap, mikor lenyugszik, 

Egyúttal főikéi valahol”.

/Dsida Jenő ford./

A romantika múltkultusza, a nemzeti léttel összefüggő 

jelennel; való elégedetlenség a két költő
alakított ki.

problémák, a
nél hasonló múltszemléletet 

Közös náluk a múlt eszményítésének mozzanata, ami nem a 

passzív romantika menekülését, elfordulását jelenti. A 

jelen és a múlt ellentétéből helyenként éles társadalombí-
rálat születik. Vajda elbeszélő költeményeiben Mátyás ki
rály, Hunyadi János, László vitéz a nagyság jelképei. 

Komlós mutatja ki, hogy "
dig belelopja az aktuális magyar fájdalom kifejezését 

Eminescu mind a történelem, mind az irodalom vonatkozásá
ban egy-egy jelentős művel adózik e kérdéskörnek. Az Epi- 

gonii /Az epigonok - 1870/ és a Scrisoarea III /Harmadik 

levél - 1881/ teljes terjedelmében az eszményi múlt és a 

sivár jelen kiáltó ellentétét ábrázolja. Mindkettőjüknél

a felidézett eseménybe min-• • •
nfft.• • •
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több alkotásban ölt testet e tárgykör. A téma népszerűsé
ge a bevezető mondatban említett tényezőkön kívül Össze
függésben állhat a költők szemléletének egyílalaprétegével.
A szatirikus hang, az éles társadalombírálat, a költői 
halhatatlanság, a dicsőségvágy, a meghasanlás, a termé
szet felfogása, a halál problematikája é.í.t. mind-mind 

opponáló helyzetből születtek. A múlt tematikája a vi
gasztalás, a mozgósítás, a nemzetébresztés szándéka mellett 

a két költő elégedetlenségével hozható kapcsolatba. A kri
tika, a tagadás, egyik formájáról van szó.

Több mint egyszerű hasonlóság áll fenn Vajda Régi 
dicsőségünk /1856/ és Eminescu Scrisoarea III /Harmadik 

levél - 1881/ című alkotásai között. Vajda forráskéntfel
használta Horváth Mihály A magyarok története és Szalay 

László Magyarország története című munkáját, valamint 

Jókai leírását A magyar nemzet története /Heckenast, Pest 
1854/ című kiadványából. Eminescu Joseph Hammer Geschichte 

des Osmanischen Reiches /Az oszmán birodalom története. 

Pest, 1827/ című műve alapján alkotta meg a szultán ál
mát

A romantika levett szokásaihoz hasonlóan fordulnak 

a múltba, hogy felidézzék a dicsőséges harcokat. A náluk 

gyakran szereplő régi kor e két költeményben is pozitív 

értékeket kap. Hem általában idézik fel a középkori tör
ténelmet, hanem konkrét és jelentős eseményekhez folya
modnak. Vajda Hunyadit és a nándorfehérvári csatát, Emi
nescu pedig Öreg Mirceat és a rovinei ütközetet jeleníti 
meg. Tehát a magyar-török ill. a román-török harcok tör
ténelmi jelentőségű epizódját elevenítik fel. Az ellenség 

gőgje, a világhódító tervek, a hatalmas túlerő mindkét 
műben szerepel. A törökök elbizakodottsága, nagyravágyá- 

sa és a számbeli fölényük ellenére magyar ill. román 

győzelem születik. A dicső múlt felidézése ezekben a mű
vekben sem a passzív romantika menekülésével, magábafor- 

dulásával azonos. A jelennel való szembesítés nem merül
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ki a témaválasztás gesztusában és a múlt eszményítésében. 
Kritikai Jellege Vám. a Jelen szemléletének. Vajda költe
ményében az első négy versszak csillagmetaforái hol átté
telesebben, hol közvetlenebb módon fejezik ki a Jelen 

bírálatát. Eminescu müvének második részében a Jelen di
rekt, igen éles bírálatát valósítja meg. A kritika erő
teljesebb és részletesebb, mint Vajdánál.

Múlt és Jelen különbsége tükröződik a magyarok törté
netkönyvének és a régi krónikáknak a két műben betöltött 

funkciójában. Vajda költeményének második és '--ulolsó 

strófájában a történehcönyvet a Jelen bírálatának szándé
kával szerepelteti. Az utolsó versszakban az olvasás han
gulata, az öröm és bú egyidejűsége a múlt tetteire való 

büszkeséget*a Jelen miatti keserűséget egybeötvözötten 

fejezi ki:

"- Magyarok történétkönyve 

Be nehéz olvasni téged...
Alig birható örömnek
Vagy nagy búnak kínja éget!"

Eminescu a Harmadik levél második részének nyitányában a 

nagy időket a krónikák korára teszi:

"De-a§a vremi se-nvrednicirá cronicarii §i rapsozii; 

Veacul nostru ni-1 umplura saltimbancii §i irozii 

ín izvoadele bátrine pe erői mai pót sä caut;"
• • •

"Rég a krónikás, a dalnok ily dicsé" kort érhetett meg; 
Ám e század kóklerektől, népcAóktól szinte hemzseg... 
Hőseinket már csak ódon könyvekben találom én fel;"

A múlt nagyságait a "szent kor árnyában" marasztalja. "Rä- 

mine-^i in umbrä sfínta, Basarabi §i voi Mugatini, /Descä- 

lecätoari de $arä, dätätori de legi §i datini," /Basarábok 

Musatiuok, országépítd' nagyok,/Törvényalkotók - a szent 
kor árnyában maradjatok,/ - írja Eminescu.
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Vajda a magyar történelem nagyjait metaforikus szint
re emelve csillagnak nevezi, ami közkedvelt költői fogás, 

ha valminek az értékbeli megnövelése, nagyrabecsülésének 

kifejezése az alkotói szándék. A csillagok azonban nem ma
radnak meg a nagyságot konvencionálisán ábrázoló egyszerű 

metaforák szintjén, hanem a jelen költői kritikáját szem
léltető képsorrá válnak:

"Olykor, olykor le-lehull egy 

Közülök nagy szégyenébe.
Mert a csillag azért ragyog, 
Hogy a föld bámulja, nézze. 
Vezetője legyen a föld 

Eltévedett vándorának;
- S a magyar nép még nevét sem 

Tudja sok szép csillagának!"

Eminescu a költemény második részében megvalósított tár
sadalombírálatát joggal állítják Garagiale hasonló hang
vételű alkotásai mellé. Helytálló a vers irodalmának az 

a következtetése, hogy nem pusztán a liberálisok ellen 

intézett támadásról van szó, hanem a korabeli társadalom 

egészének kritikájáról. Á jelen bírálata az ősök haragját 

kifejező részben áll közelebb a Régi dicsőségünk és Vajda 

más műveinek szemléletében:

"Dar läsa-^i mäcar strämogii ca sä doarmä-n colb de cronici, 

Din trecutul de märire v-ar privi cel mult ironici.

"Hagyjátok csak ősainifei krónikák porán pihenni;
Mert a nagy múltból bizonnyal gúnyosan tekintenek ki," 

A Luzitán dal /1867/ második daAjának nemcsak szenvedélyes
gyűlölete, átka, a jelen izzó kritikája, hanem az ősök ha
ragjának mint indulatot kifejező tartalmi mozzanatnak az 

alkalmazása is a Harmadik levél fináléjára emlékeztet. Az
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utolsó versszakokban a "koporsótlan szellemek" átkáról szól. 

Mind a tizüfikét strófa a haza méltatlanságát bizonygatja. A 

külhonba szorult honfinak az örökös távolmaradást, a honta
lanságot javasolja inkább, mintsem a hazatérést. A nagy 

múlt sem hívhatja vissza, hiszen az ősök szégyenükben el
hagyták sírhelyeiket:

"E meggyalázott földbe már 

Apáid hamvát sem leled.

Bolyongnak éjjel nyugtalan, 

Keresve egy-egy szent helyet, 

Hol jeltelen temetve van 

A száműzött honszeretet.

És ajmikor rajok virad,
E főidbe rejtik 

Hogy meg ne gyúljanak azok 

A szégyen és harag miatt
Eminescu és Vajda tehát oly módon is hangot ad a korabeli 
jelen szenvedélyes kritikájának, hogy a múlt sírban nyugvó 

hőseinek a haragját jelenítik meg. Az ősök haragját a nagy 

múlthoz méltatlan jelen váltja ki. Mindkét költő a mii vé
gére helyezi a haza állapotával, a mával megbékülni nem 

tudó történelmi nagyságok indulatait kifejező sorokat.
a szemlélet hasonlóságain túlmenően a Régi dicsőségünk 

és a Harmadik levél viszonylatában több motivikus egyezésre 

bukkanhatunk. Vajda és Eminescu oly módon is érzékelteti a 

török sereg hatalmas erejét, hogy hemutatják Európa rette
gését, a szultán csillapíthatatlan hódításvágyát, a népek 

legázólását. Vajdánál "Gőgös Mahomet császárnak,/ Lábaihoz 

könyörögni/ Rémült fejddelmek járnak". Eminescunal a Mircea- 

tól gőgjében hódolatot követelő Bajazid a kereszt esjhadak, 
a máltai lovagok, a pápai erőfeszítések és a nikápolyi 
csata kudarcaira hivatkozik fenyegető hangon.

Vajchés Eminescu megrajzolja Mahomet ill. Bajazid vi
lághódító törekvéseit. A szultánok látomásai páratlan ha-

arcukat,

• • •
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dászati sikereket vetítenek ki mindkét miiben. Vajda belső 

idézőjel használatával is jelzi, hogy a négysoros, egyes 

szám első személyü részlet a szultán reményét, álmait szó
laltatja megs

Valamint egy úr az égben,
Egy úr legyen itt a földön!
Egy próféta egy Mahomet 
Európát romba döntöm!”

Eminescu a szultán álmával fejezi ki a török hódító törek
véseinek határtalanságát. Az elképzelt, megálmodott biroda
lom nagyságát a szultán testéből kinövő fának az egész vi
lágot betakaró ágai jelképezik:

"Iar din inima lui simte un copac cum cS räsare,
Care create intr-o cláipá ca in veacuri, mereu cre§te; 
Cu-a lui ramuri peste lume, peste maré se lä$e§te;
Umbra lui cea uri§?ä orizonul il cuprinde 

§i sub din3uj universul intr-o umbrä se intinde;
Iar in patru pär$i a lumii vede §iruri mun^ii mari, 
.Atlasul, Caucazul, Taurul §i Balcanii seculari;
Vede Eufratul §i Tigris, Nilul, Dunärea bätrinS - 

Umbra arborelui falnic peste töate e stäpinä".

• • •

"Közben érzi, hogy szivéből dús fa nő óriásra,
Néhány perc alatt nagyobb lesz, mint sok szazadév során át, 

És a földre, tengerekre nyújtja szét ezernyi ágat,
Roppant lombja már a messzi láthatárt is átkarolja,
Es a mindenség alatta mintha árnyékban nyugodna;
Négy táján a nagy világnak látja hegytömbök sorát,
Tauruszt, Atlaszt meg Kaukázust és az ős Balkan fokát:
Ott a Tigris és Eufrát, vén Nílus és Duna árja - 

S mindnyájuk uralkodója ott a nagy, dicső fa árnyal’
Ázsia, Európa, Afrika, folyók, tengerek, vetések, várak, 

országok, népek kerülnek a fa árnyékába. Az ég felé törő 

sas nem ér föl a csúcsáig. Az ágakat megmozgató szélben 

az "Allah” - kiáltás hallatszik. A méghajló ágak, levelek
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,W.J - az új Romát.
A két költemény megjeleníti a hódító török sereg fékte

len dühét és óriási túlerejét. Vajdánál kutyák ezrei voní
tanák és köszörülik fogukat az elesett magyarok testére. 

Eminescu müvében a szultán veszett oroszlánként üvölt. A 

Régi dicsőségünkben a törökök ágyúzása következtében a felhő 

"Sietve fut az égen...", füst borítja az égboltot, háromszáz- 

ezer ember kiáltja Allah nevét, Mahomet utolsó rohamra in
dul. A Harmadik levélben Mirceanak a szultánnak tett béke
ajánlatát s távozását követően fegyverek és harsonák hangja 

veri fel az erdőt, lovasok sokasága lepi el a mezőt,, a ki
lőtt nyilaktól, mint a görög-perzsa háborúban, elsötétül a 

horizont. A két költő nemcsak mintegy seregszemlét tartva 

írja le a török erejét, hanem a felvonulás látványát és 

hangorkánját is megérzékíti.
A csata kibontakozását és a török hadak vereségét ugyan

csak hasonló módon jelenítik meg. Vajda bemutatja a legelső 

sorban harcoló szultánt. Dugovics Titusz hőstettét külön 

strófában méltatja. Hunyadi megpillantva Mahometet, ellen- 

támadásra ad parancsot. A magyar roham megbontja a török 

hadrendjét. A csata leírása Hunyadinak a szultánhoz inté
zett gúnyos szavaival ér véget. A román seregben Mircea 

jár az élen. A törököket több irányból támadják meg. Embe
rek, lovak hullanak el. A lovasok ézéles utcákat vágnak 

a szultán seregében. Szétszóródik a török had. A vert se
reget a Duna felé űzik.

A két költeményben közös mozzanat az éj szerepe, a múlt 
konkrét hadászati eseményének a feldolgozása, a csaták je
lentősége a törökök elleni harcok történetében, Hunyadi és 

Mircea alakjának megrajzolása, a gőgös szultánok világhódító 

terveinek megjelenítése, a török túlerő. A szemléletet 

illetően a múlt eszményítése, szembesítése a korabeli má
val, azaz a jelen kritikája a hasonló vonások.

Vajda és Eminescu költészetének gyakori és lényeges 

motívuma a halál. Ez a motívum az irodalomban sokszor 

van kapcsolatban az öregedéssel, az egészségi állapot meg
romlásával vagy az élet valamilyen válságos periódusával.
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Náluk szintén fellelhetők hasonló indítékok, de az analógia 

szempontjából talán még érdekesebb a léttel, a helyzetükkel 
való elégedetlenségből eredeztethető versek csoportja. Hangot 
kap lírájukban a romantikus költészet titanizmusának egyik 

motívuma, az átkozott költő perlekedése az Istennel. Mind
ketten megszólaltatják az élettől való elidegenedés érzését.
A következőkben e két verstípusukről szólunk.

Az égiekkel való perlekedés leg
főbb tartalma az élet, a világ megtagadása, a világ beren
dezkedésének igazságtalansága, elhibázottsága következté
ben jutnak el a teremtés elleni lázadásig. Az egyetlen kiút 

a megváltó halál. Ezen alapállásuk hol direktebben, hol 
áttételesebben fogalmazódik meg.

Vajda a "Memento mori"-ban /1863/ szerencsétlen, kitel- 

jesületlen emberi sors- és magatartástípusok hordozóit ka
lauzolja - lényegében mindvégig önsorsáról, önmagábe® is 

szólva - ^megváltó halál felé. A tárgykörhöz szorosan kö
tődik a teremtéssel állandó oppozícióban levő típus, aki
nek ugyancsak s leginkább megváltás a hálálj

"Bölcs teremtő káromlója,
Ki minden jót földön tagadsz,
Borulj térdre: hálát adva 

Emlékezzél rá, hogy meghalsz".
Versének egészében az élet negatív, a halál viszont pozi
tív értéket kap. Az utolsó strófában a következőképpen 

állítja szembe a 

beli halállal: "Oh nehéz, rút, álnok e létlj A halál, ez 

egy jó s igaz;"
A Halál /1889/ című versében Vajda részben az üldözöttség, 

az átkozott költő sorsa következtében, részben az örökös 

tépelődést, aggályt előidéző síron túli élettől való fé
lelme következtében fogalmazza meg hátborzongató kérését 

az utolsó sorokban:
"Égessetek meg, mint egy átkozottat - 

És legyetek mindannyian áldottak!

lát elviselhetetlenségét a cím - és refrén-

• • •
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Különösen a költemény befejező három versszaka emlékeztet 
Eminescu "Rugaciunea unui dac" /Egy dák imája/ című művére.
A világhoz, az emberekhez való viszony, a tulajdon testnek 

szánt sors jellege, az ellenséges, megalázó, meggyalázó 

műveletek végbevivőinek áldása a hangvételben, pszichológiai 
tartalomban kifejeződő hasonlóságnak az alapja.

A "Nyári éjjel" harmadik darabjának /1894/ végén ugyan
csak hasonló hangnemben kifejezett hasonló érzelmekre, gon
dolatokra bukkanunk, amelyeket részben szintén a halállal 
sem megszűnő élettől való félelem, részben megint a léttel,
9 világgal való elégedetlenség motivál:

"Ölj meg, de igazán, valóban,
Örökre öld meg lelkemet.
Ne keljen gondolat agyamban,
Ne tudja, hogy volt s még lehet • • •

Ez egyben légy, uram, kegyelmes, 
És megbocsájtom én neked,
Hogy adtad e nem kért, keserves 

Siralomházi életet • • •

Vajda e soraiban már nem a megvetett "többi emberek" kegye
lemadó gesztusát követeli, hanem magával az Istennel perle
kedik, mint Eminescu dákja.

Az előbb idézett költői magatartás alakulását, verzióit 

Eminescunál is több költeményben figyelhetjük meg. Az ipo- 

te§ti-i szerelmének emléket állító "Mortua est!" /1871/ 

című elégiájában a költő nem tud belenyugodni kedvese el
vesztésébe. Az oktalan halál a lét értelmébe vetett hitét

"A fi? Nebunie §i tristä §i goalä;" 

szomorú őrület/ - írja. Az égiekkel
teljesen megingatta.
/Lenni? - Cél nélküli, 

való perlekedés mozzanata a tizenegyedik és tizenhetedik 

versszakban egyaránt szerepel.
"Se poate ca bolta de sus sä se spargä,

Sä cadä nimicul cu noaptea lui largä,
Sä väd cerul negru cä lumile-§i cerne 

Cä präzi trecätoare a mort^ii eterne..."
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"Egyszer talán a menny megpattan kétfelé,
Leszakad majd a tág, nagy Semmi éjjele,
Vak égbolton vakult világok bolyganak: 
az örök - egy halál múló prédái csak."

így ír Eminescu a tizenegyedik strófában. A mii utolsó sora
iban ismét a lét s kedvese halálának értelmetlenségéről 
szól, majd a következőképpen rekeszti be a költeményt:

"De a sens intr-asta, e-ntors fi ateu,
Pe palida-$i frunte nu-i scris Dumnezeu".

"Ha van: visszás, pogány értelme van ennek,
Sápadt homlokodon jegye nincs Istennek".

Eminescu a "Jementо móri"* <*/1870-72/ a Napóleon halálát
bemutató sorokat követően hasonló gondolatokat fejez ki. 

"Cum efti tu nimeni n-o §tie". /Jci vagy hát? Nem tudja sen
ki!.../ írja az egyik versszak élén. E strófát így rekeszti 
be:

"Nu-i etern, ci cu mari cete d-ingeri, de fiinti о mié, 
C-un cer incárcSt de mite asfin^efti din ev in ev."

"Nem vagy örök. Angyalok a más égi lények ezrével 
Élsz századról szazadra • • •

/Kakassy Endre ford./
Ezt az alapállást fejezi ki a mÜ egészére kiterjedően 

"Rugäciunea unui dac" /Egy dák imája - 1879/ című köl
teményében Eminescu. A szenvedés, a mártírium igenlése, 

a lét tagadása jellemző az alkotásra, amelyről Kakassy 

megállapítja, hogy a "román irodalom első modernül diffe
renciáit átok - verse..." Az ősállapotot, ősi káoszt, ge
nezis előtti időket felidéző kezdő versszak utolsó sora 

költői kérdés: "Au cine-i zeul cárui plecSrn a noastre 

inemi?" /Ki hát ama nagy Úr, akié minden érdem?/ A rá 

következő két strófa válasz: a teremtés tényét, folyama
tát, erédményét rögzíti. Ő a teremtője mindennek: iste-

a
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nelmek és embereknek. A vers beszélője is tőle nyerte lé
tét. Hallhatja a szélzúgásban lépteit, "S édesbús énekét 
a dallam-hordta szóban'*. Mégis a felkiáltó mondatban kért 

ráadás: "Sä-ngäduie intrarea-mi in vecinicul repaos!"
/Az örök nyugalomba vissza hadd fordulok!/ Erre követke
zik a Vajda Memorandumát és az imént tárgyalt verseit 

felidéző négy strófa. Eminescu az átkozott költő sorsát 
- tudniillik a mtt hőse és a költő köxé egyenlőségjel te
hető - önátkát,
Átkot kér és szór arra, 

annak a számára, aki megtaszítja, kineveti, megöli, sír
kövét elrabolja. A nemes érzések ellenkező előjelűvé vá
lásáért könyörög. Az utolsó két versszakban így fogalmazza 

meg felsőfokú haragját, önátkát, dacolásáts
'‘Strain §i fär' de lege de voi muri - atunce 

Hevrednicu-mi cadavru in uli$á 1-arunce,
§-aceluia, Párinte, sS-i dai coroanä scumpá,
Ce-o sä amu^e cínii, ca inima-mi s-о rumpä,
Iar célúi ce cu pietre mä va izbi in fa$ä, 

indurä-te, stäpine, §i dä-i pe veci via$ä!

perlekedését részletesebben bontja ki.
aki szánja. Áldásért esedezik

Astfel numai, Pärinte, eu pót sä-$i mul^umesc 

Cä tu mi-ai dat in lume norocul sä träiesc*
Sä cer a tale daruri, gepunchi щi frunte nu plec, 

Spre urä §i blestámuri a§ vrea sä te induplec,
Sä simt cä de suflarea-$i, suflarea mea se curmä 

§i-n stingerea eternä dispar färä de unüä!"

"S Lgy haljak számkivetve, hitetlen, alja-sorban 

Hossz tetemem kivessék, s heverjek utcaporban, 

Es drága koronát adj . majd, Uram,neki,
Ki rám kutyát uszít, szivem széttépeti,
És ki arcomba dob majd néhány nehéz követ:
Azt mindörökre megtartsd és irgalmadba vedd!
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л szerencsét, Uram, csak így köszönhetem,
Hogy e világban nékem megadtad életem,
S más kegyedért fejem vagy térdem meg se hajtom, 
De gyulölségedet, de átkaid óhajtom.
Párám leheleteddel könyörtelen kifújjad,
S örökre nyomtalan a Semmiségbe hulljak!’*

/Az idézeteket Berde Maria fordította./

A nagyobb lélegzetűre tervezett poémából kiszakadt versben 

Sarmisból Eminescut karakterizáló lírai hős lett. "Ebben 

a formájában a vers már nem a dák hősnek egy harmadik sze
mélyre zúdított átka, hanem a költő önön személyének megát- 

kozása"^- írja Kakassy.
Az ön'útkozás,az élet megtagadása, a halál igenlése, 

az égiekkel való perlekedés egybefonódó mozzanatai legin
kább a sorozatos csalódásokkal, kudarcokkal vannak össze
függésben. Jellegzetes és saját átlagukat elérő alkotások
ban szólaltatták meg a romantika mélyen átélt, életkörül
ményeik által hitelesített motívumkombinációját. Közhely, 
hogy a léttel, a világgal tartott haragjukat nemcsak ezek
ben a költeményeikben fejezték ki. Az állandósulttá vált 

életérzés számos versükben teremtett az előbbivel közelebb
ről vagy távolabbról rokonságban álló költői magatartást. 

Elégedetlenségük téma- és versváltozatok sokaságában kapott 

hangot.
Részben az előbbi probémakörhöz kötődik Vajda Est-ha

rang /1896/ és Eminescu 1876-os, de csak 1905-ben megjelent 
"Eu nu ered nici in Iehova" /Nem hiszek é& Jehovában/ cí
mű költeménye. A két vers egyes mozzanatai a költők vallá
sos hitének megingásáról tanúskodnak. Komlós állapítja 

meg a Vajda-versről, hogy ”
ben, az Est-harangban már az istentől elhagyatottság ön
tudatos elviselésére, az ateista büszke önállóságára nevel 
Gáldi a román alkotásról V'
nescu ebben a versében nyilatkozott leghatározottabban 

ateizmusáról
szegető kérdések. "Bus, őszi# este^ istent keresve" - a cím
beli haranghoz fordul útbaigazításért. Ebben a költeményben 

sem kap választ a bölcseleti kérdésekre. Magára maradva eljut 

a következtetésig: "Légy ura istene magadnak’.’Kiküzdött

utolsó filozófiai költeményé-• • •

W-
• • •

. ,i ír hasonlóan: "Emi-i

SS" Vajda müvében sorjáznak a lét titkait fe-• • •
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erkölcsi normájának tartalma és indoklása a következő:

"Szeresd a szépet, élj a jónak 

Nem gyáva babonás vakhitből,
De mert te :'j igy tetszel magadnak,
Ez a te fönségedhez illő

Eminescut az álomszerű lét, az örök élet vagy halál böl
cseleti kérdései e versben nem üog*ialkoztatják. Nem 

hisz bennük. A Vajdára emlékeztető gondolatok leginkább 

az első strófában fogalmazódnak meg:

• • •

"Eu nu ered nici ín lehova,
Nici in Buddha - Sakya - Miuni, 
Nici in via^a, nici ín moarte, 
Nici in stingere ca unii."

"Nem hiszek én Üehovában,
Sem buddhista tanításban,
-$ew-u j irosvb'i

Se - mint más - az elmúlásban"

/De ák famás ford./

A két vers nem jelenti filozófiai szemléletük ellentmondás- 

mentességét, de jelzi, hogy adott ponton közel kerültek az 

ateizmushoz.
Csüggedés, menekülés és lázadás sajátos elegyedéséből 

alakul ki Vajdánál és Eminescunál az a típusú önszemlélet, 
amelyet az élettől való elidegenedés
ként foghatunk fel. A halál mint a lét egyik végső 

kérdése gyakori motívum az.irodalmi alkotásokban, az e tárgy
körhöz tartozó verseikben azonban nem a halálfélelem, nem 

a halálvágy a lélektani indíték, hanem az elkeseredés rna- 

fíhhez még hozzájárult a romantikus sírköltészétgas foka,
hatása. Nem annyira a borzongás vagy a halott világ az,
amiről e költeményeikben leginkább sző van, bár más alko-
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tásaikban megfigyelhetünk hasonló vonásokat. Az életet kí
vülről láttatják. Valamiféle idegen mese számukra. Önmagu
kat halottként érzékelik. Látásmódjuk a világtól, az . élet
től való eltávolodással van összefüggésben.

A Gina emléke XII. daíbját /Szól a zene 

szakirodalom a szélsőségek megverselésének példájaként 
tartja számon. Komlós a halál, a tetszhalál képeivel ro
konit ja. Az önmagától, életétől való elidegenedés, önma
gának kívülről történő szemlélése, a halottnak tekintés,, 

mozzanata a halál problémakörén belül néhány versének ha
sonló motívumaival és Sninescu e tárgykörhöz kapcsojjx^j^, 
költeményeivel van komparatista összefüggésben. Vajda a 

bús zene, az őszi szél, a hulló falevél, a "gyászos üze
net!' , Az ellentétes hangulatba való átcsapást követően 

önmagát az életen kívülre, a sírba helyezi:

- 1856/ a• • •

"Oh, de mért is marad életbe 

A ki egyszer el van temetve!..."

A Gina emléke XXVI. verse /Énnekem már... - 1857/ ha
sonlóan fejeződik be. A lét álomszerű, érzékelése az elsp 

négy versszak végén refrénszerűen ismétlődő "Örökké em
lékezem rád" motívumát emeli ki az ellentétezés által. A 

költeményt lezáró ötödik strófában viszont az álom - va
ló kérdését csattanószerű fordulat követi. Az utolsó so
rokban az előbbi művet felidéző szemléletre bukkanunk:

"És tán nem is élek én már - 

6sak a sírból emlékszem rád!..."

ciklust lezáró darabjában /Ta- 

- I860/ nagyobb súllyal szerepel az
A Gina emléke XXXII • 9

lálkozunk majd még 

előbbi versek befejező motívuma. A tárgykörhöz tartozó
« • •

Vajda-versek közül ez a legsikerültebb. Barta János szerint 

"Vajda ebben a művében, 1860-ban megírta az első modern 

magyar verset. Valami szeszélyes, testetlen lebegés ez



- 148

az egész vers: érezzük, hogy tisztára az irrealitás áramá- 

úszunk, talányosán fog körül az alapvető hangulat:ban
mi ez? emlék? látomás? álom? hipnózis?’*' Az alkotás egészét 
a kísértetiesség, a síri világ, a halál motívum^öre tölti 

ki. A költemény végén válifc egyértelműbbé, hogy a költő 

és Gina egyaránt sírlakó:

"S holdfénykarod kitárva iddulsz,
I)e szived oly nehéz, aláhúz,
Alá, alásülyedve lassan,
A hol csöndes, hideg, sötét van...

Mert letelik a szellemóra - 

Le, visszaí le a koporsóba!"

A sírból /1858/ című költeményének alaphelyzete az, 
hogy a költő halott, el van temetve. Lent is kedvéséről 
álmodik, de már nem érez fájdalmat. A szerelmi okból ön
gyilkossá lett férfi kérése: "Csak azután itt légy te az
enyém.M

Eminescu "Melancolie” /Melankólia - 1876/ című köl
teményében az alapmotívumok a halott holdkirálynő, a ki
halt templom és az önmagától való elidegenedés. Életét 

idegen ajakról elhangzó meseként fogja fel, szívverését 

pedig a koporsóban percegő szú hangjaként érzékeli:

"Pe inima-mi pustie zadarnic mína-mi $iu,
La bate ca §i cáriul ín cet intr-un sicriu.
§i cínd gíndesc la via^a-mi, írni pare cä ea curä 

Incet repavestitä de о sträinä gurä,
Ca §i cínd n-ar fi via$a-mi, ca gi cínd n-a§ fi fost. 

Cine-i acel се-mi spune povestea pe de rost 

De-mi -jjin la el urechea - gi rid de cite-ascult 

Ca de dureri sträine?.». Parc-am murit de mult.n
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"Kezem kihalt szivemére is hasztalan teszem, 
Halk, mint szúpercegés a koporsóiedelen.
S gondolván életemre, olyannak látom immár, 
Mintha halkan mesélné valami idegen száj 
Más ember életét, s én tán nem is éltem itt. 

Ki az, ki úgy meséli, mint egy könyvnélkülit,
Hogy bár fülelve hallom - kacagom a mesét, 
Mint más baját? Akárha meghaltam volna rég."• * •

/Jékely Zoltán ford./

- 1880/ című költeményé
ben a természettel való egyesülés az alapgondolat, de a 

második és a harmadik versszak beállítása 6. tárgykörhöz 

is kapcsolja a művet. Az egyes és a kettős sírban pihenés 

ugyan nem kötődik közvetlenül az űzöttséghez, az elkese
redéshez, viszont önmagát halottként láttatja. Az ezzel a 

verssel rokon "Mai arn un singur dór" /Csak egy vágyam ma
radt - 1883/ szintén köiődik e tárgykörhöz. A temetés és 

a sírbeli pihenés a halott álma. Hminescu önmagát az előb
bi két alkotáshoz hasonlóan halottnak képzeli el. Ebben 

a művében az életből való menekülős*a végső megpihenés vá
gya erőteljesen kapcsolódik a világban átélt konfliktusok
hoz. A román költő örök antológiadarabnak számító utóbbi 
két alkotását egy másik témakörben részletesebben tárgyijuk.

A szerelemben elszenvedett kudarcokat s a halál proble-

" /ó, anyám.Az "0, marná • • • • «

matikáját intenzíven és sokféleképpen átélő két költőnél 
a témakörök kombinálódásának, ötvöződésének eredményekép
pen létrejött egy sajátos lélektani reagálás. A szemlélet 

lényege abban áll, hogy az el nem ért, a csak áhított ked
ves legfőbb erénye, a szépség ki van téve a me g—

az elmúlásnak. Hol a kompenzá- 

hol meg a sajnálkozás nyomja rá bélyegét e motívumaikra.
semmisülésnek, 

lás,
A felfogás klasszikus világirodalmi példája Baudelaire
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"Une charogne" /Egy dög/ című verse, amelyet a nithak az 

esztétikum körébe emeléseként tartanak számon. A bomlé dög 

látványát részleteiben megjelenítő francia költő ösztön
zést érez arra, hogy az iszonyatos képet szerelmére vonat
koztatottan is kifejtse. Megrajzolja hát a szépség megdöb
bentő metamorfózisát:

"Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő, 

az utolsó szentség után,
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő 

s kövér gyom burjánzik buján"

Az eszményi kép megőrzése azonban szerepel Baudelaire-né1. 
így zárja költeményét:

"De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön 

vad csókjaival megehet, 
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm 

elrothadt kedveseimet!"

/Szabó Lőrinc ford./

Első pillantásba megállapítható, hogy ennek a szemléletnek 

a variációi fellelhetők mind Vajdánál, mind Eminescunál. A 

hatásszerű összefüggés azonban koratsem tarthat igényt ki
zárólagosságra. Az életrajzi mozzanatok, az élményvilág, 

a szerelmi téren elszenvedett kudarcok, a halál témájával 
való bensőséges foglalkozás, az életművekben verskörnyezet 
annyira nyitva tartja ezt az ábrázolásbeli utat, hogy a 

befolyás feltevésének nincs különösebb jelentősége. A bel
ső indítékok meglétében nem kételkedhetünk.

Az Alfréd és Izidora harcát előlegező Szerelem átka 

VI. /Szerellek... - 1855/ darabjában a költő büszkesége 

a kedves hiúságával áll szemben. Vajda az érzelmek maradan- 

dóságát hirdeti. Gina hiúságát azzal a fenyegetésszerú 

következtetéssel bünteti, hogy a szépség elmúlik:
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"Halavá&yimá majd a szép arc, 

Elvirágzik a tavasz;"

Vajda a Gina emléke himnikus szárnyalása XXX. versé
ben /^okat gyötörtél... - I860/., Lévay József szerint az 

imádott gyötrő alak bájainak múlandóságát rajzóba... t»30• •
A költő az átélt gyötrelem, a zsarnokság okozta szenvedések

összehasonlít4.tlanulellenére szánja Ginét, mert 
gyobb veszteség az övé. "Mindennek, a mi itt remek volt,/ 

Emléke, nyoma fönnmarad" - írja Vajda. Még neki, a költő
nek is van valamicske vigasza, hisz "mig koporsómat dúlják 

pondrók,/Kimélik rimelményeimet"- vallja baudelaírüS-i mó
don a poéta. Gina szépsége viszont menthetetlenül elmúlik:

a 'legna-

"Örökre, végkép, menthetetlen/Te múlsz el egyedül magad". 
Vajda versszakok hosszú sorá-fi át bontja ki Gina drámáját.

"Hódító szépséged csodája 

Még rajtad, élőn, elenyész. 
Arcod tündöklő szinpompája 

Végkép, örökre odavész.

Az elbukott ókori városállamok, Homérosz, Shakespeare to
vább él, csak kedvesének szépsége múlik el:

mindezeknél"Csak bübájod, mi 
Valódibb, édesein , istenibb: 

Tünékenyebb, semmibb a szélnél, 

Mely elhal, alig születik."

Nem marad meg belőle semmi egészben, csak a részletekben, 

ezért lényege már nem állítható össze. A költőben, da
laiban marad fenn, mint Baudelaire-nál.

"És nem marad fen semmi rólad,
Csak dalomban eszméd, Heved.
De, mint az istent, föl nem fognak, 
S imádnak bár, nem értenek."
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Vajda az emberi test halál utáni bomlásának baudelaire-i 
és eminescui képeivel él a Halál /1889/, a Nyári éjjel III. 

/1894/ és a Hosszú éjjel /1897/ című költeményeiben. A képe
ket önmagára és az emberi sors végkifejletére általában 

vonatkoztatja. A Halál című versében a nála gyakran szerep
lő sírbeli élet vagy tényleges elmúlás, azaz a büntetés 

kegyelem kérdéseiig: mérlegelése után az embereketvagy
kárhoztatja, mert "Megörökítik e rém alakot". A kritikus 

mozzanat ennek következménye:

"Hallhassa, tehetetlen, mozdulatlan, 

Mint rágja undok féreg, őrli halkan."

A "Ngári éjjel" harmadik darabjában lényegében ugyan
ez a bölcsőét! környezet övezi a motívumot. A végtelenség, 

a lét, a halál titkait kutatja. Ennek nyomán a halál egyik 

verziója:

"Elmúlni innen mindörökre!
Mi szomorú gyász végezet! 
Rohadni, lassankint, büzködve, 
Mg jajgat, a ki szeretett • * •

Örökös félelme a halál utáni léttől a magyarázata annak, 
hogy a következő versszak elején rögtön hozzáfűzi: "És 

mégis így jobb, hogyha így van."
Vajdát utolsó, tartalmában búcsúzó jellegű versében, 

a "Hosszú éjjel" címűben az előbbi kételyek, megválaszolat
lan kérdések gyötrik. A "
problémájára adott válaszában az egyik feltevése:a lélek 

megmaradna "Örökké síró öntudatnak?" A kérdéseket halmozó 

költő ezután szövi bele a költeménybe a Baudelaire-re és 

Eminescura jellemző motívumot:

mi vagyok én? mi a lélek?"• • •

"Siratni ezt a drága testet? 

A melybe, ime, férgek estek, 

Holott előbb még általjárta 

Lobogva égő kéjek lángja."
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Eminescunál ezek a motívumok a kedvesre vonatkoztatot-
" Alikortan jelennék meg a "Cínd te-am väzut, Verena, 

megpillantottalak, Vera - 1876/ és a "Iar falja ta e strä- 
vezie" /Alabástrom arcod... - 1876/ című kőkeményeiben. A 

szerelemben mélységesen csalódott költő eljut odáig, hogy 

nemcsak az érzéketlen bálványt, a szeretett lény hidegsé
gét kifejező márványmetafórákat, az imádat és a gyűlölet 

együttes jelenlétét, a nőgyűlölő verseket alkotja meg, ha-

• •

nem Baudelaire-re s Vajdára emlékeztetőén ábrázolja kedve
se bájainak, testének elkerülhetetlen biológiai végzetét.
A román költő e tárgykörbe tartozó műveit tárgyaló Kakassy, 
aki egyébként könyvének jegyzetapparátusában Vajda Hosszú 

éjjel című költeményének már idézett strófájával rokonitja 

az előbbi két művet, a következőképpen összegez: "Minek 

a sok kín, szenvedés, hisz az, ami őt ma bűvöletben tartja
94

nem más, mint: agyag-edény, férgek leendő tápláléka". A 

"Cínd te-am väzut, Verena..." című versben az édes mosolyú, 
királynői típusú, ravasz, az élet illúzióit szétmorzsoló 

nő varázsa ellen védekezik. A költői túlzásokat előhívó 
légállapot mondatja, hogy inkább saját szemevilágát oltja 

ki, mintsem pillantását a varászlatos szemekre vesse. A 

védekezés legfőbb fegyvere a kórboncnoki látásmód, amely 

a külső, a szépség mögé néz. A bomló testet láttatja.

"§i pielea de deasupra si buzele le tai. 

Hidoasa cäpäljinä de päru-i despoiatá,
Din singe §i din flegmä scírbos e ínchegatá. 
Ojce rämase-atuncea naintea minjii-mi? Vai!

Hu-mi mrejuai gindirea cu perii täi cei de§i, 

Hu-mi pätrundeai, tu idol, ín gind vrodnioarä; 
Pentru cä poriéi pe oase un obräzar de ceará 

Päreai a fi-nceputul frumos al unui le§. h9Z

A Iar falja ta e strävezie című költeményében édes kín
jainak szülőjét, ideálját festi meg Baudelaire-hez és Vajdához
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hasonlóan. A lény, aki virág az asszonyok között, nem 

lesz örökké olyan szép, amilyennek érzi és látja. Üljön 

az idő, s bájaiból semmi sem marad. Halálával szépspge 

elenyészik, három nap múltán teste rothadni kezd. érzéketlen 

és hideg föld válik belőle. A férgek tápláléka lesz:

"Dar ín curínd §i nici о umbrä 

Din frumuse^ea ta n-a fi - 

'frei zile numai vei fi astfel 
apói vei putrezi.Apói. • •

Pámínt nesimáitor Д rece,
De ce iluziile sfermi?
De ce ne-araiéi ca adorarSm
Un vas de lut, un sac de viermi?"93

Az előbbi versek hátteréül kínálkozhat Baudelaire ha
tása. Hivatkozhatunk a dekadencia műszavára. A biológiai 
funkciók megszűnésének következményeit nem alkalmi motí
vumként fogja fel a két költő, a halál problémájának je
lentősége Vajdánál és üninescunál közhelynek számít, annyi
ra előtérben áll, Mindkettőjük szerelmi lírájában találunk 

olyan motívumokat, amelyek nem az imádott nő magasztalá- 

sát fejezik ki, hanem bizonyos lefokozást. A kedves mél
tatlansága, a nő átkozása, bírálata a költők csalódottsá
gával, elkeseredésével, az áhított boldogság beteljesület- 

lenségével hozható kapcsolatba. A szerelmi költészet po
zitív tartalmi túlzófokai a negatív tapasztalatok következ
tében önmaguk ellentétes előjelű végletébe mennek át. A 

szerelmi líra gazdag metaforakörének magja, a hasonlítás 

nagy azonosítás, névátvitel alapja a női szépség. A körül
mények folytán megváltozott égések a metaforakincs érzel
mi, szemléleti verzóját mutatják. В tárgykörük tehát ugyan
csak az átélt konfliktusokból fakad. Ugyanakkor megjegyez
zük, hogy az érzelmi paradoxonok ellenére hol rejtettebben,
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hol nyíltabban a boldogság vágya szólal meg.
Vajda és Eminescu természetismerete, természetszere

tete, az imádott természet és az emberek világának a szem
besítése jellemző vonásként vehető számításba. A tárgyvá
lasztás, az érzelmi alapállás költemények sokaságának meg
említését, összevetését teszi lehetővé. A mélyebb hason
lóságokra való koncentrálás érdekében azonban célszerű a 

vizsgálandó versek körét szűkíteni. Az előbbi célhoz oly 

módon juthatunk közelebb, ha a hasonlóságok határait a köl
tői magatartásban, vershelyzetben, lélektani szituációban 

testet öltő párhuzamokig vonjuk össze.
Természetismeretük, erdőimádatuk, a szerelem varázsa 

isteni trónteremmé, király i[p a 1 o- 

t á vá, császárrá avatja az erdőt a Povestea codrului /Az 

erdő meséje - 1878/, A városligetben /1880/ és a Körúton 

/1885/ című költeményekben. Az érzelmi beállítódás, 

lélet és a konkrét motívumegyezés egyaránt a párhuzamok 

mellett szól. Csakhogy a filológia ebben az. esetben is 4 

feltárt világirodalmi előzményt. Eminescu művének keletke
zéséről írja Gáldi:„Az erdei udvartartás öltletét Emines
cu minden bizonnyal Heine Der Hirtenknabe /А pásztorfiú/ 

című, azonos formájú verséből merítette; igen fontos vál
toztatása azonban, hogy nála a király vagy császár iár nem 

pásztorfiú /vö Heinénél: König ist der Hirtenknabe/, hanem 

maga az erdő, mint az örökké megújuló természet szimbóluma”^ 

Magyar vonatkozásban a Petőfi - Heine komparatista össze
függést legutóbb Vajda Gbjprgy Mihály bizonyított^.5 Vajda 

János ilyen természetű szépirodalmi tájékozottságát szinte 

biztosra- vehetjük. Mindehhez azonban hozzá keUfűznünk, 

hogy Vajda és Eminescu esetében számolnunk kell a termé
szetszeretet költői tárgyat megemelő, csodálatosnak lát
tató, felnagyító, értéknövelő funkciójával. Náluk a éer- 

mészethez mindig felfokozottan pozitív érzelmek kapcsolód
nak. Alkotáslélektani szempontból a belső készség legalább 

annyira számottevő, mint a külső irodalmi ösztönzés. A

a szem-
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Körúton és a Povestea codrului viszonylatában az erdő fel
magas ztalisának belső motiváltásgát erősíti az a körülmény 

hogy a költőileg megemelt természeti színhely a költő és 

a lány találkozásának színhelye.
Eminescu a kedves hívogatását, a szerelemi problema

tikát, az erdei udvar ^ tartást több versszakban taglalja. 

Ez utóbbira négy strófát szán. Az erdőt a következőképpen
mutatja be az első versszakban:

"Impärat slävit é codrul,
Neamuri mii íi erese sub poale, 
íoate ínflorind din mila 

Coüdrului, iüläriei Sale.*'

"Dicső császár a rengeteg, 
Nő alatta tarka nép,
Hely dicséri s áldva áldja 

Őfelsége szent kegyét."

/Gáldi László ford./

A már-már a vallásos áhítat hangján szóló első strófát kö
vetően a császárnak nevezett rengeteg környezetét jeleníti 
meg Eminescu. A hold, a nap, az udvaronc szarvasok, a fu
tár szerepét betöltő nyulak, a kórusban daloló fülemülék, 

a mesét mondó források, a méhek, a hangyák mind-mind a csá
szári udvarhoz tartoznak. A lakók seregszemxéje uts?án 

kedvesét szólítja meg a költő: "Hai ^i női la craiul, drá
ga": "A királyhoz, kedvesem,/Jöj j ! " Erdő őfelségéhez
hívja a lányt. Elképzelt együttlétüket bearanyozza a ter
mészet. A költő belemerül az erdő s a szerelem varázsába. 
"0, auzi cum che am-a.c urna /Óraiul sfatu-i in^elept! /6 hív 

az erdő bölcs tanácsot.../Búg a szellő, zug az ér.../ - 

emeli ismét királyi rangra az erdőt. A román szövegben 

nemcsak a tanács összehívása, hanem a strófa negyedik
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/az idézetben második/ sorának élén szereplő "óraiul" /ki
rály/szó teszi egyértelművé a tárgyat metafora ismétlő
dését .

A városligetben című Vajda - vers egésze a természetnek 

címzett forró vallomás. Képek, motívumok sokasaga tölti be 

a választott tárgy költői felmagasztalásának funkcióját. A 

költő és a természet bensőséges viszonyát fejezi ki a ki
rályi palota, a trón a teljes metafora azonosító tagjaként.

"Mi értjük egymást; ez az erdő 

Az én királyi palotám;
E mennyezetes mohos csertő 

Trón, bölcső, páholy, nyoszolyám".

A Körúton című alkotásában Vajda az erdő iránti álta
lános beállítottsága, a stájerországi űt friss élmpnye és 

a szerelmi varázs egymásba játszásának eredményeképpen 

avatja trónteremmé verseinek gyakori vezérmotívumát:

"Hol az erdők boltozatja 

Mint egy isten-trónterem, 

Жар is lopva kacsingatja - 

Ily virág csak ott terem."

elbűvölő tulajdonságait illuszí-A szép stájer lány nemes és 

rálja az erdő. Vajda az idézett rész komponensei közül
ugyan a "virágu-ot dolgozza ki részletesen a költemény egé
szében, ám az erdő, a táj sem szorul háttérbe. Mindvégig 

tercel a szerelemnek. Természet és szerelem nemcsak a Po- 

vestea codrului /Az erdő meséje/ és a Körűton című versek
ben fonódik össze, hanem Vajda és Eminescu más költeménye
iben is.

Vajdánál és Eminescunál felelhető az esti 

azéjszakai erdő 

volta. Az érzéki csalódás ijesztő szörnyalakokként láttatja

ill.
félelmet :-k e 1 t ő
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az erdőbeli közönséges, természetes jelenségeket. A rémült 

elme által kivetített képek menekülésre késztetik a ter
mészetben járatlan embert. A öperan^a /А reménység - 1866/ 
a Találkozásod /1877/ című verses regény és a Nyári les 

/1886/ című költemény reprezentál hasonló indíttatású, 

funkciójú motívumokat.
A Speran^a című versben az alaphangot megütő s művet 

lezáró, párjával keretet alkotó első strófát követően Emi- 

nescu a remény jellegét kétversszakos képpel érzékelteti.
A harmadik strófa a reményen csüggő ember rajza. Ezt szem
lélteti a második versszak az eltévedt utazó képével. Az 

utas az erdő sötétjéből kétségbeesetten menekül a megpil
lantott gyenge fény irányába. Az utas menekülése és a fény 

a metaforika azonosító tagja. Funkciója a remény és az em
ber viszonyának érzékelhetővé, szemléletesséjffcétele. Az 

utas félelmének okát az emberi érzékeket megcsaló, félel
met keltő erdőbeli árnyjátékokban jelölhetjük meg.

nPrecum cälat.^rul, prin mun^i rätäcind, 

Prin umbra pädurii cei dese,
La slaba luminä се-о vede lucind 

Aleargä purtat ca de vint 

Din noaptea pädurii de iese:"

"Mint esti utas, ki sötét hegy alatt 

Eltéved az erdei mélyben, 
á derengeni lát pici fénysugarat: 

Szél-űzten előre szalad,
Hogy már a szabadba kiérjen..."

/Eranyó Zoltán ford./

Vajda Találkozások című verses regényének első éneké
ben az előbbihez hasonló epizódra bukkanunk. Az erdőben 

otthon levő fiú nem válik még éjszaka sem az érzéki csaló-
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dások rabjává. Лет ijed meg a "rothadt cserfa" - a kriti
kai kiadás jegyzete szerint: "taplógomba, mely élő vagy 

rothadó fán élősködik"96- emberi alakot öltő, kikorhadó ,
sérteties látványától. Лет így a vadászgató gazdag úr:

"Lombok közt, holdsütött nyilásból, 

Alakra ember, de nagyobb,
Isiiként ha vóií izzó parázsból,
Úgy fénylik, füstölög, ragyog.
Az utazó remeg; azonba’
Kezéből földre hull forgója.
A kis fiú fölemelő 

S megy vakmerőn a rém felé.

Egy kissé borzongott a háta,
De közelérve fölkacag,
Hagyоt rug a rém oldalába,
Az ár is bátorságra kap.
Taplóvá rothadt cserfa törzse 

Holdfényben jaintegy füstölögve - 

Ez volt a rémes látomány - 

Megfejtve a bűvös talány."

A hangulatos képeket festő, remekműnek számitó Hyá- 

ri lesben ugyancsak hasonló szituációra találhatunk. Vaj
da az árnykkal teli, emberi érzékeket megcsaló, kívülálló
ban félelmet keltő erdő képét jeleníti meg. Az ökrészfiú 

füttyével véli távol tartani magától a rémeket. Az Emines- 

cunál is szerepló eltévedt utas kétségbeesetten menekül, 
az égiektől várva oltalmat.

"Ökrészfiú füttyöt eresztget. 

Tévedt utazó bolygván egyedül, 
Bezzeg veti most a keresztet."
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A vadász, aki ismeri az erdőt, viszont az ördögtől sem 

tart.
Mindhárom idézett részlet a természet alapos isn&e- 

téről tanúskodik. Az este beköszöntével egyre hosszabbra 

nyúló s imbolygó árnyakat, az éjszakai erdő rejtélyes 

hangjait már gyermekkorában megismerte mind Vajda, mind 

Eminescu. A szituáció kiváltotta lélektani mechanizmust 
szintén átélték. A természet titkaiba való behatolásukat 
életrajzuk s költészetük meggyőzően bizonyítja. így aztán 

nem meglepetés az éjszakai erdő okozta érzéki csalódás, a 

riadalom, a félelem előidézte rémképek és a látszatok fölé 

emelkedés hiteles rajza. Mélyen rögződött élmények hívják 

elő a képek anyagát, szellemét, hangulatát.
Érdekes hasonlóság figyelhető meg azon verseikben, 

amelyekben az erdőhöz való bensőséges kötődésüket pár
beszéd alkalmazásával fejezik ki. A dialógus termé
szetesen a költők és az erdő között folyik. A példák szö
vegegyezést nem, de annál több, szemléletben, érzésbe^-, 
költői eljárásban megnyilvánuló lényegegyezést mutatnak. 
Ezen költeményeikben az erdő megszemélyésítésén, antropo- 

morfizálásán, megszólításán, pozitív értékekkel történő 

felruházásán túllépve valósul meg költő és erdő párbeszé
de. A dialógus tartalma nem a drámabeli vita, konfliktus, 

tettváltássorozat kifejezője, hanem a népdalokra emlékez
tető, ember és természet között fennálló összhang megszó
laltató ja. Hangot kap a kölcsönös ragaszkodás, a kölcsö
nös aggódás, a vigasztalás, a kedves szavú hívogató. Az 

erdő a költőkben felmerülő bölcseleti kérdésekre ad hol 
szavakban megfogalmazott, hol néma, jelzésszerű választ.
A két fél érzelmeinek hőfoka csak felsőfokú melléknevekkel 
érzékeltethető. A dialógusok során a költő és az erdő 

egyes művekben többször jut szóhoz, más alkotásokban a 

kérdés-feleletszerü szerkesztés valósul meg, s megint
más esetekben jelzésszerű csupán az erdő válasza, azazfade
sejthető, kikövetkeztető.
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" /0, maradj... - 1879. II. Ь/Sminescu az n0, rämii. 

című költeményében a párbeszéd súlypontja az erdő ötverssza- 

kos monológja, amely a költő iránt érzett mámoros ragasz
kodását fejezi ki. A költő a monológot utólag, két stró
fában kommentálja. Visszahozhatatlan állapotként múlt idő
be helyezi a régi időket. Sminescu az erdőhöz fűződő viszo
nyát az érem másik oldala felől közelíti meg. Viharos ere- 

ju felfokozott érzelmeit, ragaszkodását úgy vetíti ki, 

hogy saját gondolatait, érzelmeit, vallomását az erdő szá-

• •

jába adja.
A ’’Preamät de codru" /Erdőzúgás - 1879. X.h. / című

alkotásban a színen valósul meg a párbeszéd. A bevezető 

versszakok elbűvölő természetleírását követően a kakukk, 
a hárs ás a forrás várakozással teli hangon érdeklődik a 

kedves holléte felől, mintegy ráérezve a szomorú. hiány mé
lyebb okára. A poéta válasza a kedves távolmaradását, a 

boldog idők elmúlását regisztrálja. A szerelmi bánat kife
jezője lesz a költő és az erdő bensőséges viszonyát érzé
keltető vers, melynek utolsó soraiban a kedvest hívja.

A Revedere /Viszontlátás - 1879. Х.1./ ugyancsak már 

a címadással sokat elárul a vershelyzet^ről. A költő meleg 

hangon érdeklődik az erdő hogyléte felől. Az erdő válaszá
ban saját állandóságáról, változatlanságáról szól. A filo
zofikus jellegű sorok a folyók, a tenger, a föld, a hold 

a nap, az erdő, a patak időtlenségét állítják szembe az 

ember §6/ múlandóságával. Költő és erdő párbeszéde bölcse
letbe hajlik át. Természetábrázolás ötvöződik filozófiával, 

ami Vajdára is jellemző. Sminescu a lét és az idő kérdéseit 

boncolgatja.
.” /Erdő, mért hajladozol? - 1883/l"Ce te legeni

a költőnek a címben jelzett háromsoros kérdésével indul.
népköltészetből merítő Eminescu a továbbiak-

• • *

Az ihletét a
ban az erdő panaszos válaszának ad helyt. A nyár elmúlását,
a lombozat ritkulását, a dalosok, a fecskék elköltözését 

fájlalja a rengeteg. A magára maradó erdő magyányos vágya-
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kozása a költő élethelyzetének áttételes kivetítése.
Panasz, aggodalom, vigasztalás, bölcselkedés és sze

relem színtere, tanúja az erdő Vajda párbeszédes versei
ben. Az Otthon /1884/ című művében a cím csak ürügy vagy 

álca, ha a szülőhely értelmében vesszük, hiszen valójá
ban egy újabb természetverséről van szó. A sorsára panasz
kodó költő párbeszédet folytat a fákkal, völgyekkel, hal
mokkal, ligetekkel. Felhánytorgatja, hogy nem tanították 

meg a hazugságra, színlelésre, képmutatásra. Persze, ez a 

korholó hang tulajdonképpen nem a névleges címzettnek 

szól, hanem társadalombírálat. Ugyanígy a természet vála
sza is a költő elégedetlenségének a megfogalmazása:

"És kérdik bus panasszal eltelt 

Beszédes néma szemeik:
Hát kellett a világba menned, 
Nem jobb leende neked itt?”

A modern technika fejlődését , a vasutat ünneplő, az 

utazás élményeit kifejező, a látszat, az idő, az élet és 

az álom kérdéseit ismételten felvető Vasúton /1885/ című 

költeményében a fák mondandójának ф. tárgya a babonás, me
sés jelenségek eltűnése, amelyeket "Emberek nyeregbe fog
ták, /Nézzed - imhol lovagolják

A Panaszok /1885/ második darabjában Vajda csordultig 

szerelemmel teli szívén akar könnyíteni oly módon, hogy:

2• • •

"Elmegyek a zöld erdőbe, 

-Bekiáltok a sűrűbe, 
Vigasztaló szóra várva;

Fái némák a vadonnak, 
Szelid őzek szánakoznak."

Beszélgető társ, titkok tudója a rengeteg-, az "Őszi
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hangulat” /1887/ című versben. A mu a természet búcsúzását, 
elmúlását érzékelteti. "Lombjai a rengetegnek/Mélabúsan 

integetnek;” - írja Vajda. Szokásához híven az erdőtől 
remél választ a bölcseleti kérdésekre, majd a lombok be
szédét hallgatja. A költemény a természet hangulatos meg
jelenítéséből áthajlik filozófiába oly módon, hogy hangu
lat és elmélkedés nem szorítja ki egymást. A költő a ter
mészet lehalkuló hangjainak hallatán a végtelenség és az 

élet kérdésein töpreng. A. lehulló falevél a néma, jelzés
szerű, ”égi válasz”, amely a ’’világ egy játék kúrtjgf’, a 

lét pillanatnyi és a körforgás gondolatát sugallja.
л párbeszédes forma kisebb vagy nagyobb mértékű al

kalmazása lírai müvekben önmagában még nem számottevő. Vaj
dánál és Eminescunál azonban az alkalmazott dialogikus 

keretet a természetszeretet tölti ki lényegegyezésnek mi
nősíthető tartalommal. Az erdő megszemélyesítése, megszó
lítása, a párbeszéd a költők beállítódásának következmé
nye. E természetverseikben ugyancsak rábukkanhatunk a tár
sadalomban átélt konfliktusokra. A tárgyválasztáson, a fel
fogáson túlmenően kifejezik a természet és a világ szem- 

beallását. i'ermészet és szerelem, természet és bölcselet - 

mint annyiszor lírájukban - e versekben is összefonódik.
‘.Természetlírájukhoz kapcsoltan tárgyalhatjuk a s z ü 

lőföld, az otthon, a gyerekkor té
máját nemcsak azért, mert otthonosan érezték magukat a ter
mészetben, oda menekültek a szorongattatások elől panaszuk
kal, beszédbe elegyedtek az erdővel, hanem elsősorban azért 

mert szülőföld, otthon, gyerekkorés természet elválaszt
hatatlanok egymástól. Az érett lírájukra jellemző természet 
iránti rajongásuk gyökerei a gyermekkorba nyúlnak vissza.
A gyermekkort felidéző lírai darabok magátűl értetődően 

visszahangozzák a természet élményét. A szülőföld, az 

otthon, a gyerekkor felidézése és a hazavágyódás mindkettő
jüknél a pálya egészére kiterjedő motívumhálózatot alkot.

;
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Ezt egyrészt a kimondottan az ifjúkori környezet s élet lí
rai átélésének szánt verseik csoportja, másrészt a költé
szetük egészében motivikusan súrunfelbukkanó otthoni táj 
képe s hangulata bizonyítja. A szülőföld költői téma volt 

előttiig, s utánuk is témának maradt meg. Az otthon élmé
nyeinek meghatározó volta közhelynek számít. Haluk a benső
séges viszonyulás pszichológiai magyarázata lehet a szülő
földtől való térbeli távolság kiváltotta nosztalgia, az 

öregedő emberben ébredő elmúlt ifjúság iránti vágyakozás, 
a visszatekintésnek az elmúlás tudata által motivált igé
nye. Sem az előbbi lélfektani mechanizmusok, sem az irodal
mi konvenciók követése nem kizárólagos vagy domináns ténye
ző. Az otthon, a gyermekkor a védettség általánosan elter
jedt szimbóluma. Vajdánál és Eminescunál ennek az átlagos
nál nagyobb jelentősége van. A tárgykör felfogása összefügg 

a társadalomban megtalált ill. nem talált helyükkel, az 

életben való haj szoltsággal. A negatív tapasztalotok fel
erősítik a bensőséges természetérzést, a gyerekkor világá
nak naiv láttatását, hogy azután a tündéri világ szembesüljön 

a felnőtt költők jelen világának minden illúziót szétrom
boló valóságával.

Vajda "Az én szülőföldem" /1847/ című költeményében 

az otthoni táj erdőibe (-y vágyakozásának ad hangot. A vers 

legelején, a hangütésben már előttünk áll költő és világ 

konfliktusa, özabadulni akar a "frivol jelenvilág képé"- 

től, majd a "ferde, álnok emberek" társaságától. Képzelete 

felidézi a hegyoldalt, a kunyhót, a madárdalt, a patakot.
A Gyermekkorom tájékában /1885/ a közeledő halál gondola
tától megérintve vall a szülőföld iránti vonzalmáról. A 

hegy/et, völgyet, kis lq^pcot, patakot a megszépítő emlé
kezés és a mindenre rácsodálkozó gyermeki szemlélet varázs
latosnak tünteti fel. Eminescu a "Din sträinätate" /Hazám
tól messze - 1866/ című költeményében a távolban magát bol
dogtalannak érző költő otthoni táj iránti vágya szólal meg. 
Cälinescu szerint Erdélyben íródott ez a vers, amikor a 

költő Hanny fardini társulatával Brassóban tartózkodott.
A gyerekkor és talán a költészaj; meg a szerelem varázsa
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fejlik ki az 1878-ban keletkezett "Eiind bäiet päduri cu- 

treieram" /Erdőkön át bolyongtam, mint gyerek/. Boldogság 

kerete, szemtanúja itt is az erdő, mint a másik három vers
ben. A gyerekkor és az erdőborította otthoni táj összefo
nódása, azonos érzelmi hullámhosszon való felidézése hason
ló sajátság mintf. a négy alkotásban. Ezen túlmenően azon
ban több,a részletekben megnyilvánuló párhuzamra is felfi
gyelhetünk.

A táj, a kunyhó nemcsak a kölcsönös szerepeltetés té
nyében jelez hasonlóságot, hanem hangulatban, a hozzá való 

viszonyulásban s az apróbb mozzanatokban. Látni akarják az 

otthont. Vágyakozásuk kifejezésének hangifíe/Be, motívumai 
párhuzamosak.Vajdánál:

’’Hágd lássam azt a sötét hegyoldalt, 

Hadd lássam alatta a kis kunyhót"

/Az én szülőföldem/

Vagy a Gyermekkorom tájékában:

"Szeretnék ott megnézni mindent,
A hegyet, völgyet, kis lakot.
Hisz nekem ott egyenkint szent,
Csodás a legkisebb dolog".

A világból átkozódva a természetbe menekülő Vajda a "Messze 

innen" /1891/ című versében az áhítat hangján szól a békét, 

nyugalmat biztosító rengetegről. Sik Sándor megállapítja, 

hogy a mübeli kép nem a váli erdő, hanem "Vajda belső er
deje"®? A kis lakról a következőket olvashatjuk:

"Boltozatos, titkos sűrűk mélyén 

Háboritlan alacsony kis hajlék;
Oh, ha ottan élhetném Jfi békén.
A mi napjaimból hátra van még!"

Eminescu a "Din sträinätate" című költeményében hasonló
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hangnemben vall:

"A§ vrea sä väd acuma natala mea vilcioarä," 

"Táruljon most elembe a kis völgy, hol születtem," 

"Sä mai salut о datä colibele din vale,
Dorminde cu un aer de pace, lini§tiri,
Ce resprrau ín tainä pläceri mai naturale,
Visäri misterioase, poetice §optiri".

Vagy:

"Lássam kunyhóit ismét e drága, régi völgynek, 
Belőlük száll a légbe a béke és a csend,
Az öröm egyszerűbb ott, és boldogabb és könnyebb, 
S mindenen álmaim hajdani fénye leng."

/Gáldi László ford./

Vajda a Merengések /1847/ második darabjában a tündérki
rálynétól várhatja kívánságainak teljesítését:

"Nemj egy kunyhót kérnék 

Erdők vadonéban,
A szabadság leges- 

Legszebb hazájával."
vX ,

A folytatásban az emberektől fertőzetlenség nála súllyal 
szereplő gondolatát dolgozza ki. Remekműve, A vaáli erdő
ben, klasszikái szinten fogalmazza meg a nyugalom vágyát. 

Az életérzés meglepően hasonló.

"Oh milyen Jó volna ottan,
Abban a kis házikóban,
Éni, éldegélni szépen,
Békességben, csöndességben!..."

A patak - mint az otthoni táj része - nem irodalmi 
konvenció szülötte náluk, hanem a gyerekkori környezet 
valósága. A meder kavicsainak aranya-ezüstJe részben a
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gyermeki képzeletbe, a gyermeki látásmódba való belehelyez- 

kedés eredménye, részben a meseszerú megszépítésé, az el
múlt gyermekkor varázsáé, amely a tárgyakat csodássá növe
li.
Vajdánál: "Aztán mentem a hegyi patakhoz, 

Fenekéről aranyakat szedtem 

Kavicsokból..."
/Az én szülőföldem/

"Majd elmennék a kis csalitba; 

Úgy van-e ott még mostan is? 

Igaz-e az, hogy a patakba 

Arany-ezüstbői a kavics?

Vagy:

/Gyermekkorom tájéka/

Eminescu "Din sträinätate" című alkotásában hasonló^ 

fogás s a szituáció. A patak ezüstjének motívuma szerepel:
fel-

”... natala mea vilcioarä,
Scäldatä in cristalul píriului de-argint",

A második sor Gáldi fordításában: "Hol kristályos patak-
I/

ból kavics kacagva int; Franyó Zoltán átültetésében:"Mely
ben kristály-mederben ezüst patak fut át."
A patak varázsáról a másik fíminescu-vers következő sorai 
tanúskodnak:

"Fiind häiet pSduri cutreieram 

§i mä culcam ades -lingá isvor, 

lar bra^ul drept sub pap eu mi-1 puneam 

S-aud cum apa suna-nceti§or."

"Erdőkön át bolyor|tam mint gyerek,
Sok forrás martján dőltem el hanyatt,
S hogy jobban halljam, habjuk mint pereg, 
Tarkóm alá csúsztattam jobbomat."

/Szemlér Ferenc ford./
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A hullámok hangja elandalítja, magával ragadja Eminescut. 
Az első strófát a következőképpen zárja:

"Astfel ades eu nop-$i íntregi am mas, 
Blind Ingínat de-al valurilor glas".

"Lengvén lágy hangok hullámos vizén,
Éjt éjten át ott így időztem én."

Vajda "Az én szülőföldem" és Eminescu "Din sträinäta- 

te" című müveiben hasonló mozzanat természetlírájuk gyakran 

visszatérő motívuma, a madárdal. falán felesleges bizony
gatnunk, hogy az előbb idézett táj elemek pozitív értékét 

hordozzák az erdő dalosai.

Vajdánál: °ly gyönyörűen énekelt egy 

Kis madárka a szomszéd bokorban!" stb.
• « •

Eminescunál: "Uelodica §optire a ríului, ce gerne,
Concertul, ce-1 íntoana al päsärilor cor,"

Gáldi átültetésében:

"Patakok friss vizének dallamos, lágy zenéje, 
Amelyre kis madárkák víg kórusa felelt."'

A "Gyermekkorom tájéka" és "Piind bäiet päduri cutre- 

ieram" /Erdőkön át bolyongtam mint gyerek/ című költemé
nyekben a tündérezés, a meseszerü értéknövelés s az el
bűvölő illat szintén a hasonló vonások körébe tartozik. 

Ráadásul ezek a mozzanatok más alkotásaikban is felbukkan
nak. A gyermekkorom tájékában olvashatjuk a következő so
rokat :

"Való-e, hogy tündérek Járnak 

A rejtelmes vadonban ott ? 

Érezni a szivárvány lábak 

Nyomán a bűvös illatot?"
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Eminescu így ír az álomba ringató illatról:

”Un freamát lin trecea din ram in ram 

§1 un miros venea adormitor”.
’’Almos szagot lehelt a rengeteg 

És ágról ágra halk szellő szaladt.”
A csodás, jiesés, tündér! világot pedig a következőképpen sej
teti az olvasóval:

"Räsare luna-mi bate drept in fa$á:
Un rai din basme vád printre pleope” 

"Felkél a hold, arcomra tűz sugára: 
Pilláim közt mesés világra látok.”

"Aláturi teiul vechi mi se deschise:
Din el ie$i о tinärä cräiasä"

”Egy vastag hársfa megnyílt oldalából 
Tündérkirálylány lebbent most elébem /’

Vagy:

/Szemlér Ferenc ford./

Mint már jeleztük, ezek a vonások nemcsak a két több szem
pontból összevetett alkotásban bukkannak fel. Vajda a Meren
gések /1847/ második drabjában írja a következő sorokat:

’’Vajha most is mint rég 
Csodák történnének,
És a földre hozzánk 

Jönnének tündérek!

A keserű hangú "Tavasz felé II.” /I860/ utolsó versszakában 

így kiált fel:

• • •
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"Tfindérvilág, bezárult éden:
Gyermekkor, első szerelem!"

A szülőföld tematikájához kapcsolódó, ugyancsak keserű han
gú "Vége van..." /1880/ című versben az elbűvölő illat, a 

tündéri erdő annak tudatosodásával párosul, hogy mindez el
veszett.

"Szép fiatal sűrű erdő 

Illatot, bübájt lehellő, 

Tündérek, csodák tanyája 

- Oh hogy bánt most a pompája!"

"Elveszett tündérorszagról"dalol a madár mintegy kifejezve
a változatlan erdőben a költő reményinek tovatúntét, ellen
tétes előjelűvé változását.

Eminescu Vajdához hasonlóan ugyancsak hangot ad a 

mesés, tündéri, elbűvölő gyermekkori élmények múlttá 

válásának s a fájdalomnak. Az erdő varázsa az életbeli kö
rülmények hatására már nem élhető át oly módon, mint régen.

- 1879/ című — korábban marAz "0, rámii" /0, maradj 
tárgyalt—versben az erdő monológja az elbájoló hívogatót 

fejezi ki, a költő reagálásának helyet adó utolsó strófa 

viszont azt sugallja, hogy mindez már a múlté. Ma nem érteném^ 

az erdőt, hiszen az a gyerekkorral együtt odavan.

• • •

"Astázi chiar de mr-as intoarce 

A-n^elege n-o mpi pót 
Unde e$ti copilärie,
Cu pädurea ta cu tot?"

• • •

"Most, ha hozzá visszatérnék, 

Meg sem érteném talán 

Hol vagytok, ti gyermekévek,
S rengeteg, te, szép tanyám?"

/áprily Lajos ford.5?
V, *
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Visszahozhatatlan múltként jelennek meg az ifjúkori él-
" /Tovaszéllott sok évem 

az ifjü tovatűnte a babonák, doj-
- 1883/menyek a "Trecut-au anii 

egészében. A gyerekkor, 

nák, mesék világának végleges elvesztését is jelenti. Emi- 

nescu így fogalmaz a szonett első strófájában:

• • *# » •

"Trecut-au anii ca nori lungi pe §esuri 
yi niciodatä n-or sä vie iarä, „ 
Cäci.nu mä-ncintä azi cum mä mi§carä 

Pove§ti §i doine, ghicitori, eresuri."

•'Mint rónán fi felhők, tavaszállt sok évem, 
És többé soha nem térnek meg újra,
Nem andalgok immár, mint a múltba*,
Ős babonákon, dojnákon, mseken."

/Kiss Jenő ford./

Az otthont, a gyerekkort megéneklő verseik hasonló vo
nása az egyszerre bájos s gyermeki módon harcias játékok 

emlékének felidézése. Vajda az Otthon /1853/ című költemé
nyében a hazalátogatás felkeltette gyerekkori élményeket 
jeleníti meg. A tiltott gyümölcs vonzerejével bíró dohány
zás következménye a méhek haragja, amelyet a nagy füst vál
tott ki. Menekülés közben eldobta a pipát. Persze "a csíny 

napvilágra jött", s a "fölöstököm" nem maradt el* A dara
zsak fölött viszont a kisfiú diadalmaskodott:

"Ott a rét, hol forró nap alatt 

Estig öldöstem darázsokat.
Egy gombostüfoknyi méze volt 

Mindegyiknek, és ezért lakolt."

Eminescu "Copii eram női adindoi..." /Gyermekek voltunk - 

1871/ című müvének már a címe egyértelműen utal a tárgyra. 
a költemény nagyobb részében a gyerekkor kedvenc játékai 
elevenednek meg. A két testvér favorizált tartózkodási he-
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szigeten felépített várbóllye az erdőbeli tó. Innen, 
indul el a kisfiú hadüzenetet átadó követként:

a

"§i frate-meu ca impärat 
Mi-а dat mié solie,
SS merg la "Öc^aste nempScat, 
SS-i chem la bätälie - 

SS vedem cine-i mai taré.”

"Bátyám, a császár, mord harag 

Vad követeként engem 

Küldött, hogy üzenjek hadat,
S keljünk a békák ellen - 

Hadd lássuk, ki erősebb.”

/Majtényi Erik ford./

A szembenálló két tábor kölcsönös mozgósítását követően é 

Eminescuék hadviselését siker koronázza. Maga a békák ki
rálya is fogságba esik, de az este közeledtével megkötött 

béke jóvoltából a foglyok örömmel térhetnek vissza a viz 

mélyébe. Mind Vajda, mind Eminescu műve kapcsán hosszabban 

időzhetünk volna a gyermekkor játékainak felidézésénél, de 

bizonyára az előbbiekben elmondottak elegendők annak jelzé
sére, hogy az emlékekben megszépült gyermekévek szinte kul
tikus ábrázolásában többek között fontos motívum a játék 

mint az örömszerzés egyik formája*
A játék élményén kívül mindkettőjüknél szere^l^ az 

otthon, a gyerekkor tárgykörében az első szerelemre való 

emlékezés. Vajdának az imént tárgyalt Otthon című költe
ménye utolsó három versszpkában a "Szerelmesek fényes 

csillaga" a téma:

"Itt csókolt a kedves Zsuzsika 

S egyikünk se tudta, hogy mi a?"
• • ♦
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Gáldi szerint a "Fiind bäiet päduri cutreieram" /Erdőkön 

át bolyongtam mint gyerek/ befejező részében az ipote§tt-i 
szerelem emléke, Ileana alakja idéződik fel:

”§i ah, era atita de frumoasä,
Cum numa-n vis о datä-n via$at ta 

Un inger blind cu fata radioasä, 

Venind din cer se poate arätaj”

"Ó, gyönyörűbb lény nála soha nem volt, 

Álom s élet ilyent csak egyszer ád, 
ükár egy angyal, kit a kéklő mennybolt 
Szelíd és fénylő arccal elbocsát.”

/Szemlér Ferenc ford./

A haj, a nyak, a váll, a ruha, a fehér test, azaz a szerel
mi líra magasztossá vált motíumai zárják le a strófát s 

egyben a verset.
Költészetük gyakori motívuma, a halál, a szülőföld és 

gyerekkor tárgykörében is szerepet játszik* a két sokgyer
mekes családot ért tragédiának mementoja a Merengések I. 

/1847/ és a "Copii eram női amindoi" /Gyermekek voltunk - 

1871/ befejező része. Vajdának az öccse, Eminescunak pe
dig a bátyja halt meg. Ezek a körülmények borússá teszik
mindkét gyerekkorra, otthonra emlékező költemény végkicsen
gését.

Magukra a költőkre vonatkoztatottan a halál-motxvumnak 

e témakörben két variánsa van. A halál közeledésének tudomá-
a másik pedig a megnyugvás ssulvétele az egyik változat, 

a természettel való egybeolvadás vágyának kifejezése. Emi-
nescu e tárgykörben már tárgyalt ”Trecut-au anii 
/Tova szállott 

eljövetelének biztos tudatában csúcsosodik ki. A vissza- 

hozhatatlan gyerekkor pozitív értékeinek megsemmisülése, 
az ifjúság elmúlása szigorú logikával vezet a költemény

• • •

- 1883/ című verse a halálsok évem • • •

4



174 -

végkövetkeztetéséhez:

"Pierdut e totu-n zarea tinere$ii 
§i mutá-1 gura.dulce-a altor vremuri, 

Iar timpul cre§te-n urma mea ma-ntunec!"• • •

"Holt fény az ifjúság, már nem dereng föl,
S néma a múltnak szája, az a kedves. 
Nő az idő mögöttem S én - kihunyok."• • •

/Kiss £enő ford./

Vajda "Gyermekkorom tájéke" /1885/ című - e tárgykörben 

ugyancsak tárgyalt - alkotása több vonatkozásban össze
függésbe hozható Eminescu versével. A szülőföld varázsá
nak naiv, gyermeki láttatása s e látásmódnak az öregedő 

költő által történő zárójelbe tétele, a kedves emlékek 

szembesítődése a versek keletkezési idejének jelenével a 

rokon motívumok egyik csoportja. Hasonló a két időszak 

konfrontálásán túl az elmúlás gondolatának megfogalmazása. 
Vajda szintén a mű végkövetkeztetésében fejezi ki élőár*- 

zetét. az utolsó négy strófát a közeledő 

halál ábrázolásának szánta, A hulló levél, 

múlása, a "sötétülő ég", a harangskó, a hellók szárny
éit ogásána к ütemeá "sötét rekesz",
dolat -és képanyag egésze a halált, a temetést idézi.
"S mindennek egybe* vége lesz 

sorban. Ha azt a versszakot keressük, amely a hangulati s 

szemléleti egyezéseket leginkább szemlélteti, abban az 

esetben az ifjúság, az élet elmúlását és a halál közeled
tét mejiósoló strófát kell idéznünk:

s elkerülhetetlen 

az ifjúság el-

a gödörí tehát a gon-

" - írja Vajda az utolsó• • ♦

"Elmúlt az ifjuseig, dicsőség, 
Az élet ragyogó dele!
Pejed fölött sötétülő ég, 
Körülted ősz baljós szele."
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Lírájuk lényeges motívuma, a halál, a jelentések, funk
ciók sok variációjában bukkan fel. A továbbiak során tárgya
landó versek részben kapcsolódnak az előbbi tárgykörhöz, mert 
mind Vajdánál, mind Eminescunál kimutatható a hazatérés vá
gya, az otthoni földben pihenés óhaja. Ez a kívánság a 

költészetben s a hétköznapi életben egyaránt eléggé álta
lánosan elterjedt. Náluk azonban az emberi, pszichológiai 
indítékok mellett számolnunk kell a szülőföld felfokozott 

szeretetének befolyásával. A megnyugvás áhítása, a termé
szettel való összeolvadás iránti epekedés - mint közös vo
nások - a még az előbbi motívumoknál is erőteljesebben fű
zik össze a témakörhöz kapcsolódó verseket. A természet a 

vágyott utolsó pillanat tanúja, a természeté a temetési 
szertartás joga, s a testet a természet fogadja magába. E 

szemlélet előhagja csíra formájában költészetük korai sza
kaszában fellelhető, hogy azután három örök antológiadarab} 
három hibátlan kivitelezésű remekmű jelentse a csúcsot.

/1854/ címíí költeményé
nek eredeti címe „Hol nyugodjam?" volt. Az 1872-es változat- 

tást a sír börtöne elleni berzenkedése indokolta. Maga a 

vers az első címben megfogalmazott kérdésre keres választ.
A sír börtönét elutasító két strófát követően a megfelelő 

végső nyughelyeket veszi számba. A merészen kegyetlen, de 

síron kívüli változatokat /vessék vadállatoknak vagy a ten
gerbe/ egy-egy sorban csupán érinti, a természetben való 

nyugvást viszont költőileg részletesen kidolgozza, л mind
össze hétversszakos alkotásban tizennyolc sor tartalma az, 
hogy hol lenne a költő vágyott sírja. A következő strófa 

a többes szám második személyhez szólás módjában, hangu
latában, a nyughely jellegében közel áll Eminescu “Mai am 

un singur dór“ /Csak egy vágyam maradt/ című költeményhez;

Vpjda Tömlöctartó lehetett • • • •

“Tegyetek le egy örökzöld, 

Ringató fenyő bokorba,
Hol fölöttem tölgycsoportnak 

Koronás királya szólna."
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A vaáli erdőben korai motivikus előképében a költőre jellem
ző haláltól való rettegés helyét a megnyugvás, a természet
ben pihenés vágya foglalja el. Я "Semmivélét avagy álom" 

nyugtalanító kérdése itt nem foglalkoztatja. Kívánsága, 
hogy testét adják át a természetnek, hogy hallhassa az őt 

övező természet hangjait. Eminescu imént említett költeményé
nek /Csak egy vágyam maradt/ motivikus előzményére bukkanunk 

a Din sträinätate /Hazámtól messze - 1866/ utolsó versszaká
ban. A szülőföld iránti nosztalgiát,a gyerekkori otthon va
rázsát, a természet bájait, értékeit tetőzi be azzal, hogy 

nemcsak az élet, hanem a halál, a végső megpihenés elfogadá
sának szemszögéből is szemrevételezi az otthoni tájai Vaj
dához hasonlóan embrió formájában megpendíti az otthoni, 

otthonos környezetben való örök megpihenés, a halállal 
való megbékélés gondolatát.

"Chiar moartea ce räspinde teroare-n omenire, 
Prin vinele vibrinde ghe$oasele-i fiori, 

acoIo m-ar adoarme in dulce lini?tire, 

ín visuri fericite m-or duce cátre nori."

"Talán ott a halál is , mitől retteg az ember, 
Hiszen fagyos fuvalma forró erekre tör,
Anyásán úgy ölelne, mint gyöngéd, enyhe szender, 
S álmaim boldog szárnyán felhőkbe vinne föl."

/Gáldi László ford./

Vajda költeményének utolsó versszakában olvashatjuk:

"- Költőnek, ki egyaránt él^t 

Hol földön, hol az égben, 
Volna-e szebb sírja mint ott 

Ég föld között, a fellegekben?"

A nyugalom vágya; a halál, az összeolvadás a természet
tel az alaphelyzet fő koordinátái A vaáli erdőben /1875/

- 1880/ és a Mai am un singur/0, anyámaz 0, marná • • •• • •
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dor /Csak egy vágyam maradt - 1883/ című klasszikái rangú 

alkotásokban. Vajda versében a szülőföldhöz kötődést a 

cím egyértelmű útbaigazitásán túl a mű helyhatározői és 

egyéb eszközei nyilvánvalóvá teszik. Eminescunál a termé
szettel való egyesülés képei jóval rejtettebben sugallhat
nak valami hasonlót, a képek mögött megbúvó tartalom e 

vonatkozása a természetről vallott felfogásának, a hozzá 

való viszonyulásnak az ismeretében válik megsejthetövé.
A természetérzés genezisére kell gondolnunk. Németh G.
Béla finom megfigyelése Vajda költeményéről: "Az első 

versszak nem is más, mint négy folyvást szűkítő, a hatá
rozottságot, a konkrétságot, a közeliséget egyre fokozó 

helyhatározós szószerkezet. Ez a szűkítés, ez a közelivé 

és határozottá tevés a második versszak kijelölő jelzős 

határozójában éri el tetőpontját /abban a kis házikóban//3* 

Eminescu helyszíne a sírhely szerepét is betöltő termé
szet. Persze, a Vajda-vers színhelye lényegében ugyan
csak a természet. A táj elemeinek a kis házikóig vezető 

elrendezése nem mond ellent ennek, hiszen maguk az elemek, 
a kis házikó ugyanúgy a természet részei, megtestesítői, 

mint a mű többi tárgyi mozzanata. A három költemény talál
kozásának fókuszpontja a természetszerű lét, a megbékélés, 
a nyugalom vágya. S ez a művek magja.

Vajda alkotása a "nyugalom vágyának egyetemesítése", 
ahogyan Németh G. Béla jellemzi verselemző tanulmányának 

már a címében. A költő nyugalőrnagya a még hátralevő életre 

és a halálra egyaránt vonatkozik. A hatversszakos költe
ményben az első négy strófa az otthon, a /természet óhajtá
sát fejti ki. A megpihenés, a megnyugváshoz élet minőségét 
szolgálja, az utolsó két versszakban azután a halált is a 

természetbe elvadva, a természettel egyesülve képzeli el. 

Legfeltűnőbben itt vág egybe a két Eminescu-verssel. Csak
hogy Vajda műve egyszerű, keresetlen eszközei ellenére sem 

ilyen egyszerű. Tudniillik költeményének egészére a nyuga
lom vágyán kívül ráveti árnyakát a közeledő halál: "Meg
gondolni haboritlan,/ami immár közelebb van " A sorok• • •



- 178 -

hangulata visszafele és előre egyaránt átjárja a verset.
Nem akarjuk mindenáron fogadatlan prókátorként a költő 

igazát bizonyítani az irodalomtörténésszel19szemben, de 

megjegyezzük, hogy érzésünk szerint a költemény tizedik 

sorának végén a Vajda által előnyben részesített pont a 

helyes, indokolt írásjel, s nem a vessző vagy pontosvessző. 

Az életre, a világra való nézés észrevétlenül, döccenő 

erőlködés nélkül vált át a halálra valtá készülődésre. A 

közeledő elmúlásra gondolás, az elmélkedés a múltról, jö
vőről, az ötödik és hetedik strófa tartalma mutatja a 

költőt gondolat irányát, amely nincs ellentétben a vers
kezdéssel, A leheletszerű váltást jelzi a pont, a folya
matosságot, az egységet pedig a hangulat, a vershelyzet, 

a költői magatartás és a grammatikai eszközrendszer 

biztosítja* A pont tehát nem gyengíti a mtí egységességét, 
viszont finoman szegmentál, mivel rávilágít az élet és a 

halál nézőpontjainak egymásba történő átmeneteiére. Persze, 
az ilyen kérdés vitatása legalábbis közel esik átgondolta 

a fene" problémaköréhez. Tárgyalását inkább a vers megkö
zelítési szándéka indokolta, mintsem a költészet nyelv
tanához való hozzászólás igénye.

A három mű leglényegesebb találkozási pontja a termé
szetbe simult lét, a természetbe olvadás vágya. Vajda ter- 

mészete^, csendes, nyűgödt'\}Ízól
tépelődése nincs jelen. Az elmúlás egyesülés a természet
tel. A megpihenés teljesül általa:

1

. Halál-verseinek félelme;

"És azután, utóvégre, 

Észrevétlenül, megérve, 
Lehullani önmagától,
A kiszáradt életfáról • • •

S ismeretlen sirgödörbe* 

Eltűnni mindörökre 

S ott egyebet mit se tenni, 

Csak pihenni, csak pihenni

• • •

• « •
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/ címíí költeményé-Eminescu az ”0, marná...” /0, anyám 

nek első versszakában az anya, a másodikban a költő,^a har
madikban pedig a költő és a kedves kettős sírját támogat «■ 
•^eraészoti -környegeik Kakassy szerint "az édesanya emléké-

• • •

nek megidézése csak alkalom arra, hogy a költő elégikus 

ünnepélyességgel fejezze ki megnyugvását az eljövendő ha
lál ban.'^A hangszimbolika, az erőteljesen haté szóismét
lések, a bravúros felépítésű refrének jóvoltából magas 

poétikai színvonalú műnek szinte minden mozzanata tartal
mazza a természetben való végső megpihenés békességét, 

nyugalmát. Arról korábban már szóltunk, hogy Vajda és 

Eminescu költészetében a halott állapot motívuma közös 

vonás. Idézzük a kettős sír képét, a harmadik versszakot, 

amelyben a másodikhoz hasonlóan ötvöződik a halálvágy, a 

természetbe simulás óhaja az előbbi motívummal.
"Iar dacá xmpreuná va fi ca sä murim,

Sä nu ne ducä-n triste zidiri de $intirim 

Mormxntul sä ni-1 sape la margine de riu, 

lie punä-n incäparea aceluia§i sicriu;
De-а pururea aproape vei fi de sinul meu 

Mereu va plinge apa, női vom dormi mereu."
• • •

"De hogyha úgy esik majd, hogy mi együtt halunk,
De nyirkos cínterembe vigyék haló porunk!
Ott ássák meg sírunkat a szép vízpart felettt 
S bennünket egy koporsó ágyába rejtsenek,
Végső álomra majd itt, a kebleden dőlök le 

Örökre zúg a nagy víz, s mi alszunkjmaindörökre."
/Jékely Zoltán ford./

A természetben nyugvás óhaja a "Tömlöctartó lehetett 

"A vaáli erdőben" költői alapállását idézi. A második vers- 

szakbeli.szent hárs elültetett ágának fává terebélyesedése 

a költőé fölött részletesen kibontott, az egész strófát be
töltő mozzanat. Mint ilyen a természetbe olvadást sokszo- 

. Gáldi szerint Eminescu e művében, "

• • •

. es• • •

az elmúlásrozza
különféle lehetőségeit szinte azért sorolja fel, hogy a 

természettel való összeforrás vágya mintegy diadalmaskod-

• • •
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jék a halálon, ez az alapgondolata az utolsó elégiának 

is /Csak egy vágyam maradt/
Eminescu "Mai am un singur dór" /Csak egy vágyam ma

radt - 1883/ című költeményét Perpessiciu/áloé-virágnak 

nevezi. A legtöbbet fordított versek közé tartozik. A cím 

és az első sor a műben megfogalmazott vágy egyediségének, 
jelentőségének kiemelését szolgálja, a kettőspont köve
tően az olvasó már várja, hogy mi is az a vágy. Ez a hőn 

áhított történéssor a csendes halál, a tengerparti teme
tés, a szertartás egyszerűsége, a természet közelsége, p 

zaklatottság elülte, a végső megpihenés, a természet hang
jainak hallgatása, a poriadás. Eminescu művének főbb pont
jai tehát a halál, a temetés, a halott környezete. A ter
mészetbe olvadás motívumrendszerét dolgozza ki a legrész
letesebben. Felvonultatja természetlírájának majdnem min
den lényeges elemét. így szerepel az este, a tengerpart, 

az álom, az erdő, a víz, a források, a hold, a kolomp, a 

szent hars, a csillagok. Vajdánál a bensőségesen rajzolt 

természeti környezet része a vadon, a völgy, a he|y, a kis 

házikó, a napsugár, a felhők. Eminescu tárgyválasztása, a 

halott álmának, természetérzésének ábrázolása,a megnyugvás 

óhajtása áttételesen jelzi a világban megélt konfliktusokat, 

az életkedv elillanását. A természeti környezetet közép
ponttá tevő versben a világgal való haragtartás néhány sor
ban jelenik meg a felszínen. Tagadó alakkal él, amikor 

világbeli állapotának megszűnéséről szól:
"Cum n-oi mai fi pribeag 

De-atunci inainte 

M-or troieni cu drag 

Aduceri aminte".

AOA» • • ♦

"Nem lennék már sebes,
Világba zavart vad; 

az emlék fölkeres,
Beföd, betakargat."

/Dsida Jenő ford./
A természet békéjében Vajda is hátért fordít a konfliktusokat
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Jelentő világnak. Hasonlóan Eminescuhoz, a magyar költő 

szintén tagadó szerkezettel fejezi ki a háborúság megszűn
tét alkotásának korábban már tárgyalt pontján:

“Hem törődni a világgal,
A világ ezer bajával."

Eminescu már versének elején megfogalmazza kívánságát: 
testét adják át a természetnek, s temetése egyszerű legyen:

"Hu-mi trebuie fiamuri,
Hu voi sicriu bogát,
Ci-mi impleti^i un pat

Din tinere ramuri".

"Hem kell zene, bágyadt 
G-yászpompa, ravatal - 

Fonnátok fiatal
Gallyból puha ágyat".

/Dsida Jenő ford./
A halál, a sírhely ábrázolásának illusztrálásaként idézhet
nénk az első tizenkét sort, a természeti környezet bemuta
tásaképpen pedig a többi huszonnégyet, annyira megbontha
tatlan egységű versről van itt szó. Ab idézett részre a- 

zért esett a választásiak, mert e sorok a "Tömlöctartó le
hetett " című Vajda - verssel mutatnak rokonságot.• • •

A természet végső menedéke, a halállal való megbéké
lés, az egybeolvadás a természettel, a nyugalom vágya, 
a hangulat, a halk, visszafogott hang Jelzi a két költő 

párhuzamos helyeit e témakörben. A küzdelembe belefáradt 

alkotónak a lírai régiók legmagasabbikába emelt általános 

végső nyugalom iránti vágya fejeződik ki "A vaáli erdőben, 
az "0, marná"

1

és a "Mai am un singur dór" című költemé-• • •

nyékben.
A hazavagyódás kapcsán már tárgyalt késői vers, a 

"Messze innen" /1891/, szintén kapcsolódik e tárgykörhöz. 
E műben fortissimóvá erősödnek "a vaáli erdőben" vissza
fogott hangjai. Az első négy versszak a világ dühödt, el-
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keseredett bírálata. A fasebhegesztő béké-t nyújtó természet 
dicshimnusza szólal meg a rá következő négy strófában. "Sut
togó szellőben, illa tárban** elmélkedne, mint a véli vers
ben ’’Illatos hegy oldalában'*. Álma a virág, elmúlása a le
vél hervadása, búcsúztatója a madárdal lenne. A halállal 
való megbékélés, a természetbe olvadás az előbbi költemé
nyekhez köti a mú fináléját. A megemlítendő különbség az 

emberek világának nyílt, direkt megtagadása. Idézzük a 

hasonlóságot megtestesítő kilencedik és tizedik, egyben 

utolsó versszakokat;
’*S álmadozva álmodó virággal 
Hervadozva hervadó levéllel,
Mig fölöttem elhaló madárdal 
A búcsúztató imát zengné el;

Ott, hol a világi lárma elfogy,
Várni rád utolsó, örök álom 

Elfeledve végkép teljesen, hogy 

Emberek is vannak a világon
A tó témaköre, motívumhálózata a látásmód

módban, a megbüvöltség, a vará^Lj érzésében, az élményanyag 

eredetében, a természetismeret mélységében az előbbi tárgy
körhöz kötődik. Nevezetesen a szülőföld, az otthon, a ter
mészet bensőséges, varázsittas átélését idézi fel e tárgy
kör. Külön tárgyalását - a tó motívumának szerepén kívül- az 

indokolja, hogy mások a versek, más a kötődésük az élet
művek főbb rétegeihez, s az életanyagot tekintve nem első
sorban kapcsolhatók az otthoni tájhoz. Ez nem zárja ki 
azoknak a szembetűnő párhuzamoknak a meglétét, amelyek a 

tónak mint lírai témának vagy motívumnak vonatkozásában 

mindkettőjük lírájában felmerülnek. Külön e témának szánt 
verseik mellett többször felbukkan a tó motívuma a müegé- 
szek részleteként.ij-QP

kés, hanem az,
röződő égbolt, csillagok, hold, nap, valamint a csónak 

lengésének mozzanata a költői szemlélet rokonságáról ta-

• • •

• • •

Nem maga az előfordulás ténye az érde-
hogy a tó elragadó varázsa, a vizében tűk-
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mískodik. Meg kell jegyeznünk, a tó nem természetlírájuk 

kizárólagos privilégiuma, hiszen bölcseleti és szerelmi 
költészetükben is lényeges szerephez jut.

A hasonlóságok eredetét illetően a külső tényezők kö
zött említhetjük meg, hogy a tó tulajdonképpen világiro
dalmi közhely. Közelebbi s konkrétabb hatás tételezhető 

fel talán Lenau e tárgyú versei részéről* A témakör azon
ban korántsem csak irodalmi olvasmányokkal hozható össze
függésbe. Életrajzuk tanúsága szerint már gyerekkori kör
nyezetük lehetővé tette a tóhoz kapcsolódd élménykör ki
alakulását. Itt elsősorban a vizuális élményekre gondo
lunk. A felnőttkor pedig egyrészt dúsította, mélyítette 

az élméoyanyagot, másrészt kialakított egy összetettebb, 

egyéb tárgykörökkel, motívumokkal bővült látásmódot.
Eminescunál a téma tipikus verse a Lacul /А tó - 1876/; 

melynek egyik rétege Vajda "A toronyban éjfélt kong az óra 

/1853/, másik rétege pedig a "Nádas tavon" /1880/ című alko
tásával állítható párhuzamba. A Lacul és az "A toronyban 

éjfélt kong az óra" a szerelmi problematika s az azt fel
építő verselemek jóvoltából tartalmaz hasonló vonásokat.
A szerelmesek együttléte elképzelt, fiktív mindkét műben. 
Eminescunál a második strófában ott a feltételeség meg
fogalmazása. A nádból felbukkanó kedves fikció, hogy azután 

az elbűvöltség közepette ettől rövid ideig eltekinthessünk.
А и utolsó versszak megjeleníti a költő magányát. A lány nem 

jön, hiába a tó varázsa. Vajda mind a tavi csónakázás á4— 

nrázolása előtt, mind utána leszögezi, hogy álomról van 

szó. A boldog együttlét mint fiktív helyzet több versük
ben előfordul. S gyakran ugyancsak ott van annak tudato
sítása, hogy mindez csak a vágy feltüzelte képzelet já
téka. Vagy és beteljesületlenség ellentmondó kettőse mun
kál e versek élmény! hátterében. A két költeményben közös 

a csónakázás s a vízen való lengedezés motívuma. A tó és 

a szerelem varázsa nehezen választható szét. A csónakázás 

evezők nélkül történik. Eminescuval a szerelmi áhítat ej- 

teti el a lapátokat. Vajdánál van valami a nő előtt veszély- 

helyzetben önmagát mutogató férfi gesztusából és a roman-

• • •
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tika szertelenségéből, hiszen "Lélekvesztőn egy tó köze
pében" az evezők hiányoznak, a vihar viszont készülőben. 
Azután a kockázat eleme háttérbe 3ze«ul, hogy nála is át
vehesse pozícióját a szerelmes elbűvöltség.

A Lacul és a Kádas tavon a tó varázsának megjeleníté
sében meg a csónak lengésének mozzanatában párhuzamosak. 
"Tresärind in cercuri albe/ El cutremurä о barcä." /Fehér 

fényű gyürüzések/ Sűrűjében ring a csónak/ - írja Eminescu 

az első versszakben. Vajdánál ugyancsak az első strófában 

olvashatjuk: "Csillanó tükrén a tónak/ Mint az árnyék leng 

a csónak". Az idézett sorok mindkét összehasonlítási szem
pontot szemléltetik. Ugyanakkor meg kell Jegyeznünk, hogy 

Eminescu versében az éjszakai hold szelíd fénye, Vajdánál 
viszont a déli nap süt le a tóra. Ez a napszakban mutat
kozó eltérés nem meglepetés, hiszen Eminescu érdeklődése 

az éjszakai témák iránt közismert. Vajda több alkotásában 

pedig a déli nap Játszik kulcsszerepet.
A tó vizének tükörként viselkedése a következőképpen 

hangzik a Nádas tavon című versben;
"Kap alattam, nap fölöttem,
Aranyos tüzes felhőben,
Lenn a fénylő víztükörben".

Ezató vizében látható tükörkép .’ Eminescunál többször elő
fordul. A látvány nem önmagáért van, hanem a versekben 

kifejezett élmények képi megjelenítésének építőköve. A 

Frumoasä-i /Szép, mint e nap... ** 1866/ című költemény
ben ott a tóba néző égbolt, az ezüstös felhőkön átsütő 

nap, a vízben tükröződő parti növényzet, a széltől enyhén 

megremegő, fodrozódó víz.
A Sä fie sara-n asfin^it /Ereszkedjék alá a nap - 1882/. 

Eminescu Jellemző módon,a holdfényes éj keretében szólal
tatja meg a vágyat. A kedves lény betölti a költő egész 

valóját. Ezt érzékelteti Eminescu a tóba néző éjszakai 
égbolt mélységet átjáró képével.

• • •

"Ca iar cuminte sä mä fac,
Cäci tu imi prinzi tot gindul,
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Ga cerul ce prive§te-n lac 

Adincu-i cuprinz^ndu-l."

"Hogy újra jő legyek, derék,
Mert eltölt tiszta lényed, 

Miként ha tóba néz az ég
S betölti lent a mélyet". 

/Kiss Jenő ford./

A kedves úgy foglalja le a költő minden gondolatát, ahogyan 

a tóba néző ég foglalja el a mélységet. Az imádott lénye 

szerepét szerelmi tárgyú költeményben nem kell különösebben 

kommentálni. A tó - égbolt viszonylatnak pedig nemcsak élet
műben előzménye van, hanem e versbéli is, hiszen az alko
tás 3-4 sorában olvashassuk;

"Räsaie luna lini^tit
§i tremurind din apäf ,

"A hold keljen föl hallgatag, 

Vízből felrezgő fénnyel;"'!
- 1883/ szerelmi hí

vogató, az elképzelt boldogság óhajtásának verse. A hívo
gató színtere a varázslatos éjszakai természet. Az elbű
völő táj fontos komponense a tó, amely a holdfényben érzi 
magányát, s amely tükörként választja ki a kedves képét.
E vízben tükröződő égitest motívuma itt is megvan. A tó 

azonban több ennél. Átlelkesíéődilf. A költő-lány kettősé
nek érzelmileg megfelel a hold-tó kettőse. Ehhez hasonló 

belső kapcsolatokat az előbb tárgyalt versben észlelhettünk 

már. Azután ez az analógia felbomlik, hogy a tó mint tó 

reagálhasson a kedves képére, s ne pusztán a hold fényé
től gyűljön ki.

/Pelejtsd elA Lasä-ti lumea • • •• • •

"Iatä lacul. Luna plinä 

Pöleindu-1, íl sträbate; 

El aprins de-а ei luminä, 

Simte-a lui singurätate.
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"Tremurínd cu unde-n spume,
ЛIntre trestie le farma 

§i visínd o-ntreagä lume 

Tot nu poate sä adoarma.

De-al täu chip el sä pätrunde, 

Ga oglinda il alege - 

Ge prive§ti zimbind in unde? 

E§ti frumoasä, se-n^elege.”

"Itt a tó. Rezzenti gyűjtő 

Holdsugarak csillanását,
S holdsugártól fényre gyűlt tó 

Érzi a hold nagy magányát.

Tajték-fodros hullámait 

Nádszálak közt széjjeltépve, 

Míg egy világról álmodik, 
Nem jön álom a szemére.

Most arcodat körbefogja,
Ékes tükröt; vonz a szépség - 

Mért nevetsz a hullámokra? 

Hiszen szép vagy, semmi kétség."

/Majtényi Erik ford./

A természet varázsa a lányt is megfogja. A hárs a boldog
ság szemtanúja. 8 még kétszer felbukkan a tó, hogy a csil
lagok és a hold tükröződjék benne.

Az ugyancsakaköltő és a természet bensőséges viszonyá- 
miiiössze 13 soros La mijloc de codru.

- 1883/ című versnek majdnem az egésze
ról tanúskodó,
/Sűrű erdő közepe...

• •
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a vízben tükröződő jelenségek felsorolása. A tükörkép ma
gával ragadja a költőt. A nádas tó tükrében látható a hold, 

a nap, a csillagok, a vándormadarak, a fecskék, 'léhát Emi- 

nescu költészetének gyakori motívumai a műbeli felsorolás 

komponensei. Az utolsó sorban a kedves képe tűnik fel, s 

zárja a tóban tükröződő képek sorát. Szerepel a költemény
ben a lengedezés mozzanata is. Ezúttal nem a csónakból 
van szó, hanem a víz mozgását, hullámzását veszi át a ná
das és a víztükörben látható jelenségek. A ritmus, 

szór két szótagból álló páros rímek, a kötőszók halmozá
sa, az erdő közepén levő tó varázsa szavatolja a költői 
színvonalat:

a sok-

MLa mijloc de codru des 

Toate päsärile ies,
Din huceag de aluni§
La voiosul lumini§,
Lumini§ de lingä baltá, 

Gare-n trestia ínalta 

Legänindu-se din unde, 
ín adíncu-i se pätrunde 

• §i de lunä ?i de soare 

§i de päsäri cälätoare,
§i de lunä §i de stele 

§i de zbor de rindunele 

§i de chipul dragei mele."

”SŰrü erdő közepe 

Víg madárral van tele;
Küldi őket száz bokor,
Hívja tó vizén fodor,
Hol a tisztáson,
A szél magas nádat lenget,
S közte mély tó - ring a kékje, 

S tükrében remeg a képe 

Majd a holdnak, majd a napnak, 
Darvaknak, ha szárnyra kapnak,

tó mellett
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SŰríí csillagos egeknek, 
Fecskéknek, ha font lebegnek, 

S az én drága kedvesemnek.”

/Kacsé Sándor ford./

Vajda és Eminescu nemcsak a természethez vonzódott,
is. Szerelmi lírájuk, táj-kozmoszhoz 

bölcseleti költészetük anyagából terjedelmes cím-
hanem a
verseik,
lista állítható össze azokat a verseket alapul véve, ame
lyek főmotívumként, költői képként vagy egyszerű stílus
képként a kozmosz valamelyik jelenségét /hold, csillagok, 

nap, bolygók stb./ alkalmazzák. A kozmosz mint téma vagy 

motívum önmagában nem lenne érdekes az összehasonlítás 

szempontjából, hiszen archetípusnak számít a világiroda
lomban. A romantika pedig különösen kedvelte a kozmikus 

jelenségek megverselését, képanyagként való felhasználá
sát. Nem a téma vagy motívum újdonsága, eredetisége szól 
az egybevetés mellett, hanem a felfogás, a betöltött funk
ció hasonlósága. Korábban már láttuk, hogy kozmikus jelen
ség az önkarakterizálás eszköze lett. Vajdánál és Emines- 

cunál a körforgás elmélete, a világok születése és pusz
tulása, az üstökös, a bolygók, a csillagok a létértelme
zés szolgálatában állnak. Az emberi, lehetőségek, az élet 

célja, a világ sorsa a hasonlóságok belső körét jelzi. 

Ugyancsak a mélyebb egyezések típusába sorolható a viszon
zatlan szerelmet szemléltető kihunyt csillagok, napok mo
tívuma. A ciklikusság elmélete, a holt égitestek, a vilá
gok katasztrófája és új élete filozófiai és természettu
dományos indíttatásokra vezethető'' vissza. Komlós Kant, 
Helmholtz, Karl du Frei, Engels és Hendw-ich Károly mun-

/ АО 3káit említi meg a tárgykörrel kapcsolatban.
Vajda és Eminescu e tárgykörének párhuzamaira felfigyelt 

már Kakassy Endre, ha részletesebben a monográfia kötöttsé-
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gei miatt nem is fejtette ki észrevételeit. Kakassy Emines- 

cu románticizmusát jellemzi a következőképpen: "... az ő 

költészete, mint a magyar irodalomban a Vajda Jánosé, tük
rözi legszuggesztívebben a romantika jellegzetes ellent
mondásosságát : mértéktelen optimizmusát és kétségbeesett 

pesszimizmusát, a költői vágyak magasröptű szárnyalásait 

s bukott tervek romhalmazát, a jövő ígéreteit s a mülti-
AOb

mádat megtévesztő miszticimzusát." A monográfia e szöveg
részre vonatkozó jegyzetében a "Memento móri” párhuzamos 

gondolataiként felfogott sorokat idéz Vajda Megnyugvás,
"A legszebbnek" és a "Nyári éjjel" című költeményeiből. 

Eminescu művének végkicsengése a képek szüntelen ismétlő
déséről, születés és halál körforgásáról, s leginkább a 

halál világ fölötti uralmáról győzi meg az olvasót. Napok 

és bolygórendszerek, pusztulását idézi a költő: "Sori se 

sting fi cad ín caos mari sisteme planétare", "Napok 

hunynak ki és bolygórendszerek hullnak káoszba" - hangzik 

Franyó Zoltán fordításában. A sötétlő űr, az ősállapot, 

az élet iödulása és megsemmisülése rokonítható a Jcrisoa- 

rea I /Első levél - 1881/ és a Nyári éjjel II. /1893/ 

című költeményekben. Hasonló motívumokra bukkanunkч az 

Alfréd regénye /1875/ álomjelenetében. Vajda A legszebbnek 

/1887/ című költeményének befejező képe az előbbi művekre 

emlékeztető módon állítja elénk az égitestek pusztulását, 

de e versben mindez a viszonzatlan szerelem szimbóluma, 
mint a La steaua /А csillagig - 1886/ című versben.

A Scrisoarea I /Első levél/ az életmílbeli előzményhez, 
a Rugäciunea unui dac /Egy dák imája/ című vershez hason
lóan idézi fel az ősállapotot, az ősi káoszt. Majd a Nyári 
éjjelre emlékeztetőén mutatja be a világok kezdetét.

cél íntíi §i singur. Iatä-1 

Cum din chaos face muma, iarä el devine fatál... 

Punctu-acela de migcare, múlt mai slab ca boaba spumii,
E stapínul fara margini peste marginile lumii

"Dar deodat-un punct se mi§cä. • •

• • *
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De-atunci negura eternä se desface in fä§ii.
De atunei räsare lumea, luná, soare §i stihii 
De atunei §i pihSVSolonii 
Vin din sure väi de chaos pe cäräri necunoscute 

§i in roiuri luminoasä isvorind din infinit, 

Sunt atrase in via-^ä de un dor nemärginit."

• • •
de lumi pierdute

"Most egy pont mozdul, az első, még erőtlen és magányos,
S Apa lesz ebből a pontbél, s ősanyává lesz a Káosz.
Ez a kis pontocska gyöngébb, mint egy habcseppecske, s árván 

Mégis határtalan űr a vajúdó világ határán 

És azóta az örök köd sávjai kibomlanak,
S föld és hold és nap kibukkan, s formát kér az ősanyag.
És azpta Káosz szürke völgyei felől szünetlen 

Tűnt világok jönnek, egyre, máig, ütjük ismeretlen, 

Végtelenből fényességbe feltörekvő sok sereg,
Végtelen vágy vonzza őket, vágy, hogy végre éljenek."

/А többi részletet is Áprily Lajos ford, közöljük./

• • •

Vajda a Nyári éjjel második versét a világok pusztulásának 

három strófájával kezdi. A negyedik versszak a köztes álla
pot rajza. Az élettelen, megsemmisült világmindenség a 

metaforikában az éjjel, amely tartós, de nem örök. Meg
fogalmazódik a hajnal eljövetelébe vetett bizalom. Vajda 

is megjeleníti a viláo, a lét születését. Fokozatosan ter
jed a világosság, gyulladnak ki a világ fényei, mint Emi- 

nescunál. A születés-elmúlás ill. keletkezés-katasztrófa 

ellentétes alakulásának — a román mű&en a keletkezés, a 

magyarban a katasztófa van előbb— azért nem kell döntő 

jelentőséget tulajdonítanunk, mert a később idézendő kör-
tjköz öljük

denség megújulásáról szóló részletet Vajda alkotásából:
a világmin-forgás eltünteti a különbségeket. Mos

"Egyszer csak a nagy éjszakába*, 
Mint a mindenható kezétől
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A végtelenbe lökött fáklya 

Csodálatos jelenség tűn föl:

Az égnek a mérhetlen léget 

Átnyargaló fürtös csillagja 

A sötétségben alvó réteg 

Lámpáit sorra gyújtogatja.”

Mindkét műben szerepelnek a világbeli lények, az em
berek nagy törekvései, ö ott van annak a tudatosítása is, 

hogy a pillanatnyi vagy percnyi lények erőfeszítései meddő 

próbálkozások, kminescu a nagy világban hangyányi emhterek 

saját nagyságukba^.. csodálatos voltukba vetett hitét jele
níti meg. Az egynapos legyeknek minősített lények igyeke
zetükben feledik a mögöttük és előttük álló sötétséget.

”Iar in lumea asta maré, női copii ai lumii mici, 

kacem pe pámíntul nostru ínujunoaie de furnici; 

Microscopice popoare, regi, ölteni si ínva^a^i 
Ne succedem generáli! §i ne eredem minuna^i;
Mu§ti de-о zi pe-o lume micä de se másurá cu cotul, 

ín cea nemárginire ne-nvirtim t/itind cu tótul 
Cum cá lumea asta-ntreagá e о clips suspendatá, 
Cá-ndárátu-i £i nainte-i íntuneric se aratá.”

"S mi, a roppant nagy világnak kisvilági lényei,
Hangybolyt kezdünk magunknak a földön építeni,
S pici népecskék, királyok és tudósok, katonák,
Múlás útját járva hisszük, hogy nagyok vagyunk, csodák. 
Kis, könyökkel mért világban élő egynapos legyecskék, 

korgunk, s mindent elfeledtet örvényünk: a végtelenség, 
Azt is, hogy egész világunk felfüggesztett pillanat csak, 
S a sötét s homály előtte és mögötte összecsapnak.”

A pillanatnyi lét birtokosai hiába Tekintenek a végtelenre,
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porszemként vesznek el. "Cäci e vis al nefiin^ii universül 
" /Mert a mindenség - kiméra csak a nemlétcél himeric

álomképe.../ - írja Eminescu. Az emberi reményeket, a vég
telenre tekintést, a halhatatlanság áhítását Vajda szintén 

beépíti művébe:

• • •

"Aztán megint lesz itten élet, 

Teremtmények, kisebb-nagyobbak. 
Az emberek hisznek, remélnek, 
Halhatatlanságról álmodoznak."

S Vajda is felvillantja a körforgás elméletét, amely mind
kettőjüknél több helyen, több műben szerepel. Bölcseletük 

ezen motívuma a létértelmezés eszköze.

"És forog tovább miként az orsó, 
Világi rendnek körhintája.
Bölcső/ menyasszony-ágy, koporsó.. . 
Enyészet, élet egymást váltja."

A "nagy mindenség" játék, mint az olvasztott álom vízbe 

öntése karácsony vagy újév előestéjén. A babonás hit sze
rint ebből lehet következtetni valakinek a jövendőbelijére 

vagy gyógyulására vagy halálára. Az emberek hangyák, mint 
Eminescuhál, de a föld, a világmindenség léte sem jellemez
hető másképpen, mint a román alkotásban.

"Karácsonyesti ólomöntők
Játéka hát a nagy mindenség?
Méret szerint hangyák, földgömbök 

Rendeltetése buboréklét . ?"• •

Vajda az anyag örökkévalóságát hirdeti. A világ lényei szü
letnek, elmúlnak, az ember percnyi lény.

Eminescu költeményének folytatásában a világok megsem
misülését olyan megdöbbentő erejű képekkel jeleníti meg,
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mint Vajda a verset kezdő tizenkét sorban. A lét kérdésein 

töprengve8gondolat ezredévekkel előbbre rukkol. A jövő a 

nap kihűlését, bolygók, csillagok közös végzetét hozza ma
gával. Az apokalipszis képeit láthatjuk:

"Soarele, ce azi e iííndmu, el íl vede trist §i ro§
Cum se-nohide ca о ranä printre nori íntunecogi,
Cum plane^ii to$i íngheajá gi s-azvírl rébeli in spa£ 

Ei, din frínele luminii gi ai soarelui scäpa^i;
Iar catapeteasma lumii ín adínc s-au ínnegrit,
Ca gi frunzexe de toamná toate stelel-au pierit;"

"Akkor már a tündöklő nap bús-vörösre bágyadott,
Mintha barna fellegek közt seb záródnék össze ott, 

Vak, kihűlt bolygók a térbe testük lázadón vetik, 

Elszakítva fönn a fénynek és a napnak fékjeit.
Földünk égi boltja mélyen feketévé komorul,
3 róla minden égi csillag, mint az őszi lomb lehull."

A holt idő örökkévalósága jű, a pusztaságban semmi sem tör
ténik. Visszaáll az ősállapot békéje. Az előbbiekhez hason
ló képekkel kezdődik - mint már említettük - Vajda műve. A 

jelenből kitekintve jósolja meg a kozmikus katasztrófát.
Az élet, a világok , a nap nem kerülik el végzetüket. A 

nemlét éjszakája lép mindennek a helyébe, mint Eminescunál.

"Elmúlnak majd mind e világok; 

Egy ravatal lesz az ég boltja. 

Egymásután e sok gázlángot 
Egy láthatatlan kéz kioltja.

Az életet, az "Úr" vetését 

"Halál" szolgája learatja. 

Ugarrá vál a nagy mindenség 

E - nekünk végtelen - darabja.
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Világtalan napok csoportja
Ji j- Üres halálfejek - dermedten 

A sötét éjszakában bolygva 

Kisértik egymást jéglepelben."

Mindkét költeményben párhuzamos az ember és a kozmosz 

sorsa. Emberek, bolygók, napok, világok születnek és el
múlnak, megsemmisülnek. A lét értelmét kutatja Eminescu 

és Vajda. A román költő a zseni halhatatlanságában akar 

vigasztalódni. Ez adna értelmet az életnek. Csakhogy ki
derül, a halhatatlanság csak látszat. Sem az ember, sem 

a világmindenség nem örök. Vajda a Nyári éjjel első darab
jában, amely a kozmosz seregszemléje, a főrendezőt keresi, 

de nem találja. A harmadik darabban a lét és a halál tit
kait akarja megfejteni, hogy azután a sikertelenség láttán 

Eminescu Dákjához hasonlóan kívánkozzék el a világból.
A kozmosz, a világok sorsa a keletkezéstől a megsemmisülé
sig tehát nem a divatos természettudományos és filozófiai 
ismeretek romantikára kacsingató megverselése, hanem töpren
gés a világ egészének sorsán, s benne az emberi lét értel
mén, célján.

Az emberiség, a lét, az egyén perspektíváját illuszt
rálja a kozmikus méretű pusztulás, katasztrófa a Mortua 

est! /1871/, a Memento móri /1872/ és az Alfréd regénye 

/1875/ című alkotásokban. Ebben a vonatkozásban kapcsoló
dik a három mű az előbbi témakörhöz.

Az égiekkel való perlekedés motívumának tárgyalásakor 

már utaltunk arra, hogy a Mortua est! a kedves halála miatti 
felsőfokú keserűség megszólaltatása. A fájadalom készteti 
a költőt a lét - nemlét problémájának pesszimista felveté
sére. Az ég meghasadását, megfeketedését, a Semmi éjjelét, 

az örök halál prédájául eső világokat felidéző strófa kép
anyagában, jelentésében kötődik a Scrisoarea I /Első levél/ 

és a Nyári éjjel II. hasonló mozzanataihoz. Maga az istenek
kel való perlekedés a lét elhibázottságával van összefüggés-
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ben. Ezért nemcsak a kozmikus katasztrófa motívumának pusz
ta előfordulása szól az egyezések realitása mellett, hanem 

a versbeli létértelmezés jellege is. Ugyanakkor az indít
tatásból és a kontextusból adódó különbségeket figyelembe 

kell vennünk. E versben az ősi káosz állapotát és a világ
mindenség keletkezését nem dolgozza ki Bminescu, csak a 

létértelmezés funkcióját betöltő kozmikus katasztrófát.
Az élet, a lét céltalanságát tükröző gondolatsorba az utó£-- 

'.bi illik bele. A felfokozott indulatok Vajda Alfréd regé
nyének álomjelenetére emlékeztetnek. Mindkét műben erőtelje
sen hat a veszteség érzése. Az egyikben a lány halála, a 

másikban meg elérhetetlensége a békétlenség oka.
Eminescu á Memento móri című emberiség-költeményének 

fináléjában a létértelmezés funkcióját tölti be a vörös 

ég, a kihunyó nap, a lehulló csillagok, a feketedő világ, 

az óriási szárnyait a világra terítő' halál, a holt idő 

örökkévalósága, a Semmi felülkerekedése. A végzetszerű 

kozmikus történések szervesen kapcsolódnak a történelmi 
képek sugallta bölcseleti jelentéshez. Az emberiség törté
netének csomópontjai s a kozmikus képek a pesszimista fel
fogást mélyítik el.

Vajda az Alfréd regénye álomjelenetében a végítéletet 

állítja középpontba. Az első ének ötszázkilencvenhat sorá
nak majdnem mindegyike vagy a katasztrófát ábrázolja, vagy 

ahhoz kötődik valamilyen mádon. Izidora /Gina?!/ zsarnok
sága, a visszautasítás okozta sérelem, az életműben gyakran 

szereplő gúnykacaj megalázó volta, a felülkerekedes vágya 

a képek áradatának legfőbb indítéka. A kacajt követően az 

ébrenlét megszégyenülés kiváltotta óhaja, hogy nyíljék meg 

a föld, tornyok, templomok szédelegjenek, legyen vége a 

világnak. Az álomba1 alakot ölt a düh. Belép a halál, majd 

megkezdődik az emberek lekaszálása. Izidora Alfrécrall, 

megveti, kikacagja. A főhős tépelődéséből adódó következ
tetés: n
A kataklizma újabb hulláma a földgömb pályájáról való ki

vesszen ki hát/Ez a bűnös, elaljasuÜ. emberfaj...”• • •
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billenését, az évszakok összekeveredését, a nap, a csilla
gok katasztrófáját, a "... világokat felf orgató/Aranyhajú 

nagy üstökös királyné megérkezését, a folyók, tavak, nap
tárak, órák sorsát, a templomok összedólését , az utca szét
nyílását, a tömeg rémületét jeleníti meg. Mindenki Alfréd 

elé járult, hogy tekintetéből erőt merítsen. ’'Csak Izidora 

” Mielőtt áttekintjük az álomjelenet há^alevő 

részét, idézzük a nap végzetét bemutató sorokat;
nem jött • • •

”A nap rendetlenül kél s szélvihar 

Porába burkolózva, fénytelen, 

Sugártalan csüng ottfeledve a föld 

Tányérja szélén, mint lenyakazott 

Embernek porba hullt véres feje.”

A föld, a látóhatár széle és a vér képzete a Petőfi-verset 

idézi fel; a fénytelenség, a holt égitest motívuma viszont 

Vajda és Eminescu kozmikus képeire emlékeztet.
Beteljesül a világptisztulás, szétrobban a földgömb. 

Alfréd új. Ádámként próbálja megtörni Izidorát az újból 
összeálló világban. Vajda Eminescu müvéhez és a Nyári éjjel 
II. darabjához hasonlóan rajzolja meg a világ létrejöttét:

’’Forrott az uj világ, mint óriási 
Hordó szüretkor s szórta sprüen 

Magábul a seprőt, sarat, sokáig;
Mig végre aztán kezde ülepedni,
S egy-egy kimért központ körül, miként 
A méhraj a megszállt anya körül, 

Elkezdje tömörülni a világ.”

”Az új világ keletkezésének költői leírása lépegében а XIX. 
században uralkodó tudományos felfogást, az un. Kant-Laplace 

elméletet követi. Az ének végén Izidora sikolya az álom be
fejezését idézi elő. Alfréd felülkerekedése nem válik valóra.
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Erre az utolsó jelenetig kell várnia.
égitestek 

rájtí-kban is felbukkan. Eminescu a La steaua /А csillagig* 

-1886/ Vajda pedig A legszebbnek /1887/ című költeményében 

a viszonzatlan szerelemnek a boldogtalan félben való to- 

vábbéléáét képileg a kozmosz egyik cs&óka jelenségével, a 

kihunyt égitestek egy ideig még érzékelhető fényével kap
csolja össze. Azt a természettudományos számítást ültették 

át metaforikus szintre, amely kimutatta, hogy a halott csil
lag még látható, amikor már nem él, mert a kozmikus távol
ságok esetében még a fény is "késhet”, s előidézhet ilyen 

csalóka látszatot.
.Eöiinescu költeményének mind a, négy versszakában oszt 

a metaforát viszi végig. Az első három strófa jeleníti meg 

a kozmikus jelenséghez kapcsolódó látszatot, amely párhuza
mos a szerelem elmúlásával és továbbélésével. A feltűnő 

csillag messzesége, a fény évezredekig tartó útja megen
gedi annak £g^J^telezését, hogy a csillag közben kihunyt, 

de fénye éppen észlelhető, amikor kibocsátója már nem lé
tezik. Ezt a paradoxont a harmadik versszak a következőkép
pen jeleníti meg:

motívuma szerelmi lí-A h о 1 t

"Icoana stelei ce-a murit 

ínce£ pe cer se suie:
Era pe cind nu s-а zárit, 

Ami о vedem, §i nu e."

"A csillag, amely rég halott,
Megy lassan fel az égen.
Iliig élt, nem láttam, most van ott, 

Amikor nincs már régen."

/Ernőd Tamás flord./

Eminescu a negyedik, egyben utolsó versszakkal megteremti a 

csillag fénye és a szerelem közötti párhuzamot. A kihunyt
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a. iíajLuti
égitestVszereleimnel, az eltűnt vágyakkal, a még látható 

fény pedig az érzelmek utórezgéseivel függ össze érzelmi
leg s képileg.

"Tot astfel cínd al nostru dór 

Pieri in noapte-adincä,
Lumina stinsului amor 

Ne urmäre§te £ncä".

"A szerelmünk is idejut,
Ha elhamvadt a vágya:
A fénye, mikor kialudt,
Követ az éjszakába".

Vajda A legszebbnek című költeményének már a címében 
jelzi, hogy kihez szól a mű. Az első sor annak a vershely
zetnek a rögzítése, amely Sminescunál is oly gyakori: "Szép 

nyári éj. A parkban ültünk". A fenséges# természetet megje
lenítő első strófát követően az éjszakai égbolt szemlélése 

alapján akarja megválaszolni azt a nála ugyancsak vissza
visszatérő kérdést, hogy mi a kozmosz törvénye. A talány, 

megfejtését - mint a Rozamunda I. darabjában - a kedves 

szeme teszi lehetővé. Érdekes, Vajda.is, Eminescu is tájé£- 

ményből vagy szerelmi problematikából sokszor hajlik át 

bölcseletbe. Vajda következtetése: "^agyban, kicsiben le- 

dérnek/Áll a világ..." Ezután a rá jellemző módon teremt 
összefüggést szerelem és kozmosz között. Három versszak- 

nyi terjedelmű kozmikus hasonlatot alkot, mely a "La steaua’-1- 

•ra emlékeztet. Vajdánál fordított a képláncolat két alap
tagjának a sorrendje. A viszonzatlan szerelem hosszú to- 

vábblélését tükröző strófával kezd:

"Ha majd a kik bübájaidnak 

Üdvözitő fényéből ittak,
Rág elfeledt a léha had;

Kinek elérhetetlen vagy, messze,
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Lelkében mint halhatlan eszme 

Emléked él és fönnmarad."

Az életműben többször felbukkanó motívumot, a kedves em
lékének megőrzését kétstrófás kozmikus kép szemlélheti. 
Mind a szerelmet, mind a kozmoszt megjelenítő sorok soté- 

tebb színezetűek, mint Eminescunál. A holt égitesteket és 

a még sokáig létező sugarat az utolsó két versszakban 

ábrázolja Vajda:

"Ez a világi sor! Ha egyszer 

Elmúlt, kihalt egy-egy naprendszer, 
És udvarának keretén 

Boldog, kegyelt holdak csoportja,
A kikre láncát pazarolta, 

függnek kihűltén, feketén.

Hová egy eltévedt sugára 

Az ég egy árva csillagára 

Reménytelen, későn hatott: 

Az a sugár e mérhetetlen 

Távol bolyongó égi testen 

Iiég azután soká ragyog • • •

A kozmoszhoz erősen vonzódó román és magyar költő számára 

a csillagsors produkálta látszat alkalmat teremt a szerelem 

utórezgéseinek képi kivetítésére. A kát poétikailag jelen
tős versben nemcsak a kozmikus kép tartalma hasonló, hanem 

a szerelem megőrzésének, továbbélésének képe is. Annak nincs 

különösebb sűlya, hogy a csillagsors motívumát sok XIX. 
századi költőnél megtalálhatjuk, mert a kozmosz iránti ér
deklődésük és az értelmezés, a szerelmi problematikával 
való összekapcsolás a belső indíttatások elsődlegessége 

mellett szól.
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lírájuk
eddigiek folyamán több vonatkozásban esett szó. Sorsérzé- 

sük, önszemléletük, bölcseletük, természetszeretetük, szü
lőföld iránti vágyuk nem az adott témára szűkülő látásmó
dot kifejező versekben öltött testet, hanem az élet sokol
dalúságát megragadó alkotásokban. Filozófia, természet, 
szerelem összefonódásáról korábban már szóltunk. Az élet
mű mindig összehasonlíthatatlanul gazdagabb, bonyolultabb; 

mint annak külső rendszerezése. így aztán abszolút tökéle
tességű osztályozás nem is születhet. Vajda és üminescu 
szerelmi lírájának hasonló vonásai azonban indokolják, 
e tárgykörük néhány jellegzetességével itt külön foglal
kozzunk.

motívumairól már azSzerelmi

hogy

Mindkettőjük költészetének számban és poétikailag 

egyaránt jelentékeny részét alkotják a szerelmes versek.
A rendszerezést kedvelő irodalomtörténet többek között, a 

"rherelem költőbe” címkét a,ggatta rájuk. A felszabadulás 

utáni értékelések mentesek a szélsőséges értékelésektől. 

Leküzdötték az egyes témakörök egyoldalú kiemelésével járó 

torzulásokat. Helyére került a szerelem problémaköre. S 

ugyancsak az őket megillető irodalomtörténeti helyet fog
lalták el politikai költészetük kimagasló ás gyengébb da
rabjai egyaránt. Hind a világnézeti, mind az esztétikai 
érvelés túlhajtásából eredő koncepciók háttérbe szorultak, 

így előtérbe kerülehetett az a tény, hogy lírájuk egyik 

legjelentősebb tárgyköre a szerelem, amely örökbecsű mű
vekkel ajándékozta meg mindkét irodalmat, de ugyanakkor 

a legprivátabb szféra nem tarthat igényt kizárólagosságra.
Életükben ás költészetükben nem egyetlen np szerepel, 

mégis nem minden alap nélkül Gina illetve Veronica költő
jének nevezték Vajdát és Eminescut, ami a szerelmi problé
makörre vonatkoztatva igaz. Ez a két nő tudniillik nem pusz
tán egy pályaszakaszuknak, hanem szerel^mi költészetük 

egészének a főszereplője. Gina és Veronica neve úgy kap-
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csolódik a két költő nevéhez, életművéhez, ahogyan a vi
lágirodalom többi legendás nőalakja a nagy klasszikusok 

nevéhez, életművéhez.
Vajda és Eminescu Szerelmi lírájában több jelentősebbnek 

érzett analóg vonást fedezhetünk fel. A kedves náluk is 

átmegy az érzelmi keVület nagyító lencséjén. Hol angyal, 

hol istenül, hol pedig a nap és a csillagok győztes vetély- 

társa a költői metaforikában. A boldogságot kifejező vagy 

a hívogatót megszólaltató versek hagyományos s természetes 

kellékei az előbbi motívumok. Felhasználják és megteremtik 

a kedves megdicsőülésének, kivételességének metaforakörét.
S aztán más verseikben ugyanez a képanyag átértékelődik, 

érzelmileg negatív tartalmat kap. Ott a felismerés, hogy 

angyalt alkottak az asszonyból, holott erre érdemtelen. 
Szerelmi regényük több lapjára jellemző a keserűség, a csa
lódás, a megértés hiányának és az érzés viszonzatlanságá- 

nak fájlalása. Ezek a költemények vannak többségben. így 

a lemondás, sőt a gyűlölet, az átok hangjai is megszólal
nak. Az átok felsőfokúvá válik azokban a verseikben, ame
lyekben a kedves elkerülhetetlen biológiai elmúlását, 

megsemmisülését, s ebből következően legfőbb értékének, 

szépségének végzetszerű megszűnését avatják témává vagy 

legalább motívummá. Ezekben a költeményekben a sajnálat; 

a figyelmeztetés mellett ott a kompenzációs funkciót 

betöltő felülemelkedési vágy s káröröm. Több alkotásuk 

motívuma az érzéketlen márvány vagy szobor, a hideg bál
vány, sőt a gúnyos kacagás. Nagyon jellemzőek az érzelmek 

intenzitására azok a műveik, amelyekben a hódolai és a 

megvetés, az imádat és a gyűlölet egy költeményen belül, 

azonos személyre, a kedvesre vonatkoztatottan szerepel. 

Végletes, ellentmondó érzések járnak párban. Ez a látszó
lagos pszichológiai paradoxon talán a legérdekesebb pár
huzam szerelmi lírájuk relációjában. Az életművük egészére 

jellemző természetszeretet szintén egyezések alapja. A 

természet gyakran kerete szerelmes verseiknek. A kedvest
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a természetbe hívják. S a varázslatos természet nem puszta 

keret vagy az érzlemi-képi párhuzamalkotás egyik eszköze, 
hanem átlelkesülve issza magába az érzést. Az irodalomtör
ténet mindkettőjük szerelmi lírájáról kimutatta, hogy az 

erotikus elem nagyobb szerepet kap, mint az őket megelőző 

költőknél. Ez olyan párhuzamosság, amely a modernség felé 

mutat a szemléletváltozással, a tabuk felszámolásával.
Szerelmi lírájuk imént csak jelzett hasonló mozzana

tai sorában a keserű szerelem, a fájdalom, az emlékező, 
könyörgő jellegű melankolikus hívogató, a kedves képének, 
emlékének megőrzése a legszámottevőbb. Erről szól a legtöbb 

versük. Nem a boldogság, hanem a boldogság állításának da
losai ők.

Az egyezések közül némelyek jobban tapadnak az irodal
mi konvenciókhoz, ennélfogva a hasonlóságok kevésbé vannak 

összefüggésben a két költő egyedítő sajátságaival. Az egy
beesések másik köre viszont komparatista szempontból érde
kesebb. Míg a szokványosabb, általánosan elterjedt motívu
mok inkább magának a szerelmi költészetnek az elterjedt 

pszichikai, irodalmi formuláit reprezentálják, addig a dif
ferenciáltabb, egyedítő elemek hasonlósága kettőjük belső 

stílussajátosságainak, látásmódjának a párhuzamosságát jel
zik. Ez a szétválasztás még az elemzés céljára is problema
tikus, hiszen közhely és egyéni tő vonások,., között nem le
het merev határt házni. S lehet, hogy egy adott motívum 

ősrégi, kontextusa azonban nem az, s így nem ismétlődés
sel:, visszahanggal, hanem átértelmezéssel, rn.egy.jult funk
cióval van dolgunk, A hagyományos tartalmak, érzések, gon
dolatok, képek még az eredetiségre különösen sokat adó 

romantika irodalmának esetében sem érdemelnek dehonesztáló 

minősítést. Egyrészt a konvenciók felhasználása nélkül el
képzelhetetlen az irodalom fejlődése, másrészt itt is igaz, 

hogy ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz. Ennek elle- 

ősi képzetek, általánosan elterjedt vándormotívu
mok és az egyénítő vonások megkülönböztetésére szükség

né re az
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van. Az összehasonlító elemzésben más jellegű szükségsze
rűséget, belső alkotói ösztönzöttséget kell feltételeznünk 

az általánosan elterjedt mozzanatok egyezéseinek, s megint- 

más oksorozatot, determináltságot az egyedi vonások ha
sonlóságának

A kedves angyalként vagy istenként 

való megjelenítése a hitvilág köréből merített hagyományos 

kép, amelynek már a kettőjük munkásságát közvetlenül mege
lőző időkben sem a vallásos érzület volt az alapja, hanem 

az érzelmek magas hőfokának a kifejezése. A csillagokon és 

a napon tűitevő női szemek hasonló funkciót töltenek be.
A nagyítás, a túlzás konvencionális eljárása mind a népköl
tészetnek, mind a műköltészetnek. A romantika nagyon ked
velte. A stilisztika megállapításai szerint különösen a 

szeretet, a szerelem, a gyűlölet, a gúny érzékeltetésének 

gyakori eszköze. ”Ez a stíluseszköz a felhevült lelkiálla
pot szülötte, amelyben már nem elégszik meg. az ember a fo
galmak, jelenségek közönséges, valódi mértékével, hanem 

felnagyítja, túlozza azokat, sokszor egészen a határJtala- 

nig, a lehetetlenig”. Az érzelmek intenzitása, forróságp. 
és a nagyszábású, nagyarányú kedvelése jellemző mind Vaj
dára, mind Eminescura. Bizonyság erre nemcsak szerelmi köl
tészetük, hanem egyéb tárgyköreik is. Az érzés hevében sem 

a hétköznapi, sem a költői gyakorlat nem méri össze patika
mérlegen az érzelem és a kifejezés adekvátságát. A felhe- 

vjilt állapotnak nincs a kifejezésben tovább már nem fokoz
ható grádusa. A kifejezett érzés az adott helyzetben és 

időben valóság a költő számára. így magától értedődő, hogy 

a hódolat, a rajongás, az udvarlás, a hívogatok lírai 

megszólaltatása során alkalmazzák a nagyítást, a túlzást 

mint a tartalmi erősítés konvencionális, de nagy kifejező 

erővel rendelkező eszközeit.
X stílus belső törvényei, a tárgy és az akotói egyé

niség viszonya alapján nyomon követhető e szerelmes versek 

genezise. A filológia Eminescu költeményeiben a szeretett

л
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nőnek angyalként való bemutatását a francia romantika hatásá
val hozza összefüggésbe. Musset neve kerül leginkább szóba. 
Vajda ezen motívumait ilyen szempontból nem elemezték. Az 

előbbiekben elmondottak, az életrajzi tényezők a belső fel
tételek, készségek hangsúlyozását teszik szükségessé. Az 

átvevő nagyobb mértékű aktivitásával kell számolnunk.
Vajda és Eminescu lírájában egyszerű stílusképekben és 

ennél nagyobb szegmentumokban, sőt versegészekre kiterje
dően jelenik meg angyalként az imádott nő. Vajda "Angyal 
jár a földön" /1858/ című költeményét a szakirodalom nem 

tartja Gina-versnek. A címzett személyét még nem derítették 

fel. Rübinyi a következőket állapítja meg: "Számtalanszor 

leírja a tisztaság elképzelt angyali alakjait, akár mint 
vágyakozása tárgyát, akár csak a metafora kedvéért. Igen 

szép tiszta a kép az Angyal jár a földön című költemény
ben. Meglátja kedvesét, extázisbán jellemzi angyalnak".
A vers az angyal megjelenésének, látásának nyomatékosítást 
és érzelmi gátszakadást kifejező ismétléseivel kezdődik.
Majd több versszakjíen át taglalja a "
Tiltva látni azt, mit láttam én" - gondolatát. További két 

strófában a kárhozottakéval veti össze önsorsát, hogy az 

igéző jelenség hatását ezáltal még jobban kiemelje. A mű 

költőileg is emelkedik, amikor közvetlenül az angyali lény
ről szól. Fu, virág, pillangó, levegő, napsugár, ember nem 

tud betelni a látvánnyal. A fináléban "Félelem a vággyal"
- mérkőzik.

Az imént már jelemeztük, hogy az imádott nő angyallá 

emelése, felmagasztalása nemcsak versegészben, hanem egy
szerű stílusképekben is kifejeződik Vajda lírájában, л 

metaforák funkciója a nő varázsának az érzékeltetése és a 

kedves megszólítása. A szóképek érzelmileg az imádat 
csodálat, a vágy által motiváltak. A családi élet utáni 
vágyat megszólaltató Évszakok /1857/ őszi képet bemutató 

második versszakának végén egyszerű stílusképként van je
len a megszólításban angyallá emelt kedves motívuma:"Ölelj 
meg, gyöngyöm, angyalom". A Csapongás /1862/ második da
rabjában halmozott egyszerű metaforák sorozata vonatkozik

bűnös földinek /• • •

at
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a kedvesre. A költő keresi a szavakat az imádott lény meg
nevezése céljából, ami önmagában is a lány értékét növelő 

mozzanat. Ezután a metaforáikor minden tagja a kedves rend
kívüliségét és a vágyat fejezi ki. Az angyal-metafora az 

egymást követő szóképek egyike: "Galambom, szentem, angya
lom?" Az Életbölcselem /1884/ a szerelmi beteljesülés elsőbb
ségét hirdeti a halhatatlansággal, a maradandósággal szem
ben. A "Szép Éva!" angyal,akiért feláldozná még az üdvözülést 
is. A Pásztor-órák /1888/ versközpontja a megnevezhetetlen 

szépség és csoda megnevezése. A mü egésze az imádott nő 

felmagasztalása jegyében íródott. Az első két strófa magja, 
hogy nem talál szavakat annak jellemzésére, ami a " 

nagyobb csoda / Ezen a szép tündér világon." A szavak ki
fejező erejének elégtelensége itt is a megnevezendő kivételes
ségét hangsúlypzza. Azután mégis talál szavakat. A kedves 

az a költő számára, ami a mohamedánnak a Korán. Majd a szél
sőséges ellentétek egyesítésével jellemzi a kedvest. "Mint 

ellentét mind egyesül / Benned, csodálatos összhangban" - 

írja Vajda a külön-külön megfoghatatlan jelenségeknek az 

imádott nőben megvalósult harmóniából. A kedves szemében 

az éjfél és a dél. Szépsége felülmúlja az angyalokét, csá
bítása pedig az ördögét. Válla hideg és gyújt, olyan mint 
a hó és a villám. Báján nem fog ki a sötétség, sőt annál 
erőteljesebben érvényesül. Csókja több a pokol tüzénél és
a menyország édességénél. Ellentétekből harmóniát teremt. 

Hasonlatok, metaforák, felkiáltások, kérdések, befejezhe- 

tetlenségei, kimondhatatlanságot sugalló három pont alkal
mazása a kedves megdicsőülését kifejező poétikai eszközök.
Az ellentétek felhasználása, egybeötvözése nem idegen Emi- 

nescu költészeté-beii sem.
A tárgykör hasonló felfogásban^érzelmi beállításban, 

s ugyancsak hasonló eszközválogatással, motívumkörrel meg
van Eminescunál is. Sőt az angyal-metafora számszerűleg 

többször fordul elő nála mind versegészeket jellemző mozza
natként, mind egyszerű stilusképként. A Phylosophia copi- 

lei Vl867/ című költeményében az ég csillagai^fényes szár
nyú angyaloknak tűnnek a költő számára. A Cmd /-1869/ a

leg-• • •
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szerelmes poéta szenvedésének szemtanújaként Jeleníti 
a természetet. A kedves égi lény. S a költemény zárása nyo
matékosát Ja a vallomásts:"0, cit te iubesc!" az "Inger pa
lid" /-1870/ című versben az angyali lény azért nem száll az

ín^er de pazä /Az 

őrangyal - 1871/ alapszituáciéja, hogy láíjTái mint álomban, 
az őrangyalt. A démonikus kedves azonban elűzi az égi lényt.
A költőért mérkőző Jelenések harcát követően ott áll a fel
ismerés: "Cäci tu - tu e§ti el". A finálé tanulsága: az 

őrangyal maga a kedves. A két arcot mutató nő tehát egy 

alak. Az Aveam о muzä /-1871/ a lány varázslatossagát s a 

költőre tett hatását Jeleníti meg. A kedvest szelíd angyal
nak, az ég küldötteként látja, aki édes, tiszta mosolyával

442. . ,vigasz a számara. A Basmul ce i l-a§ spune ei /-1871/ című 

költeményében felcsendül a kedves hívása és a fájdalom. An
gyalnak látja a lányt. Álmában aranylétra vezetett fel az 

égbe. Szűz Máriát az angyalok vették körül. Legközelebb 

hozza, lába előtt ezüs^felhőn térdepelt egy angyal. Dala be
járta a minyei régiókat. S a csoda: "Acél inger ai fost tu".

meg

égbe, mert a földhöz köti a szerelem, hz

A költő ismét a kedvesre ismer az angyalban. A szeretett 

lény égi pillantása és mosolya kárpótlás a fájdalmakért. A 

lázadó hangú Inger §i demon /Angyal és démon - 

müvében az ellentézést kedvelő Eminescu a két szereplő vo
násait részleteiben kidolgozza. A magára maradt haldokló 

lázadó végső vigasza az angyali lény megjelenése. Az ellen
tétek közelednek egymáshoz.

Az angyal-metafora leginkább Eminescu ifjúkori alkotá
saira Jellemző. Legalábbis pályájának első szakaszában vá
lik az főmotívummá. Későbbi alkotásaiban felbukkan ez a

de már inkább egyszerű stiluskép. Ennél érdeke-

1873/ című

mozzanat,
sebb, hogy funkciója módosul. Tudatosodik a múlt idők asszony
angyal átváltozása. A boldogság egyik hátramozdítójaként

/Elment a sze- 

- 1883/ című. költeményben olvashatjuk a következő
értelmezi a látásmódot, a S-а dús amorul • • • •

relem 

sorokat:
• • •

' Prea múlt un inger mi-ai pärut 

§i prea puliin femeie,
Ga fericirea се-am avut
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Sä fi putut eä steie.”

"Kevéssé voltál asszonyom,
Nagyon is angyalom tán: 

Boldogságunkat így agyon -
Gyilkoljuk napja fogytán”.

/Oláh Gábor ford./

Bhhez hasonló gondolatokra bukkanunk a Nu mä-inielegi /Nem 

értesz meg engem - 1886/ című alkotásban. A túlzott áhítat 

motívuma Vajdanal szintén megtalálható.
A kedves istenné való emelése érzelmi indítta

tásban az előbb tárgyalt müveket idézi. A rajongás kiváltot
ta költői felmagasztalásé az elsődlegesség, de a túlzott áhí
tat által előidézett érzelmi gátoltság itt szintén szerepel.
Ez utóbbi nem meglepetésszerü módosulás, hiszen a beteljesülni— 

flenség, az el nem ért boldogság ennél jelentősebb érzelmi 
fordulatokat produkált mindkettőjük/ lírájában. A lobogás 

viszonozatlansága pszichikailag indokolja az átértékelést.
A Gina emléke XXV. /Szeretlek, mert 

^ről állapítja meg Komlós: ”
hogy teljesen a himnuszok képeivel hódol a lánynak 

költemény egészében az imádásig emelt érzés szólal meg. A 

felépítés, a szavak elhelyezése, a mondatszerkesztés, a bib
likus motívumok a felfokozott érzés kifejezésének szolgála
tában állnak. A "szeretlek” ige egy kivételtől eltekintve 

mindegyik versszak élén szerepel. A negyedik strófa azért ki
vétel e tekintetben, mert ebben Gina istenné lesz. A főmon
datként funkcionáló ige jelentését az okhatározói mellékmon
datok töltik meg tartalommal. Az első versszak Vajda szerel
mi lírájának gyakori motívumára, a kedves mindent átható 

szemére épül. Ennek a szemnek a ragyogása mindenhol nappalt 

teremt, még a költő lelkében is. A második strófával kezdő
dően a biblikus motívumok kerülnek előtérbe. A fölfoghatatlanság

- 1857/ versé- 

az teszi megkapóan újszerűvé,
• • •

• • •
АЛЪ
" A• • •
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ezt a sort nyitja meg, "Szeretlek, mert olyan titok vagy,/ 

a miben mégis hinni kell" - építi tovább a titokzatossággal 
és a hit kényszerével a motívumsort. Az elérhetetlenséget a 

természetben való általános jelenlét egyensúlyozza, ami pan- 

teisztikus vonás. A negyedik versszakban ér Gina az iste
nülés tetőpontjára:

"Mert te vagy az úr, te a minden,
Minek nevét nem nevezi,
Kit nem ismer, csak sejt a lelkem,
Mert nagy hatalmad érezi".

Az "Egyetlen, más nélkül való!" - hatalomhoz bűnbocsánatért 
könyörög. A hit, a remény, a büntetés, a szenvedés, a menny 

beleillik a biblikus motívumsorba. Evidens, hogy Gináról van 

szó. A biblikus elemek funkciója a szerelmi érzés 1obogásó
nak a kifejezése. A büntetés és a mennybemenetel más Gins- 

versekben ugyancsak hasonló szerepet tölt be.
Az Annabella /1880/ Rózához írt költemény, de a Gina- 

versek több ismert motívumára épül. A mii egyik leglényege
sebb gondolata, hogy a kedvesia költő látja a legszebbnek. 
л tükör /Vajda/ a nő szépségét, hódító voltát, anggralfönsé- 

gét mutatja. "Gyönyörködöl az istenképben" - írja a költő. 

a dal szándékolt műfaji átjátszással "imává lesz", mint a 

"Harminc év után" című költeményben; ötvöződik a két meg
nyilatkozási forma, mint a Dalima névadásiban. Az első stró
fa tehát az imádat által varázslatossá emelt tükörképé. A 

versszakok közötti áthajlást itt a kettőspont biztosítj 
"Ezért lejársz hozzám az égből" - erősíti meg Vajda az is- 

tenítést, s fejti ki az általa tükrözött kép kimondhatatlan 

vonzódásról árulkodó tartalma és a viszonzatlanság közötti 
ellentétet. A harmadik strófában fájlalja, hogy az imádott 

lény az istenítést a legcsekélyebb módon sem viszonozza.
"S ki Isten voltodat nem látja, / Szerelmedet majd annak 

add?" Az utolsó versszak felismerése és iróniája emlékez
tet A kárhozat helyén című költeményre. "Ez hát a rend a

Q •
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mindenségben!" - kiált fel Vajda az Arabellában. »Ez itten 

a világfolyás" - állapítja meg a másik versben. A nap a 

Boldog szerelem és a Páros dalok című alkotásokban a kedves 

varázsának, mindenhatóságának kifejezője. Itt ugyancsak a 

lányra utaló kép szerepét tölti be, de a kép az előbbi versek
hez viszonyítva ellentétes előjelű: "De kebléhöz nem fér, csak 

az, ki / Reá homályivet, léha folt;"
E tárgykörhöz tartozik a Vajda és Róza problematikus 

viszonyáról tanúskodó Szemközt /1883/ című vers, melynek 

középpontjában a vágy nagysága s az istenítés áll. A túl 
nagy imádat az akadálya a szerelmi beteljesülésnek. A vers
beli előzmények ezt a felismerés, alapállást készítik elő.
Az esetleges, hipotetikus megvalósulás végzetes következmé
nyeinek taglalása szintén & nézőpontot támasztja alá.

Az első versszakbeli hasonlat egyik eleme a Vajda lí
rájában többször szereplő örvény, amelyet az elragadas ere
jében szárnyal túl az ugyancsak gyakran felbukkanó'"* 

tívuma. A szem természetesen a kedvesé, s kiváltja a megszo
kott elmélkedést. A töprengés tartalma, hogy miért üdvözít 

mást a kedves. A magyarázat nem a méltatlan no istenülését, 

hanem a túlzott imádatot,
okként. "Vágyamnak, melyet érzek, / Nagysága ép a kárhozat"

A szél-tűz metaforikus viszonyítás szemlélteti ezt 

Istennek látja kedvesét, így nem csábit-

szem mo-

felsőfokú áhítatot jelöli meg

- írja.
a kényszerűséget, 
hatja az elkározásra. A nagy érzés önmaga realizálódásának 

gátjává válik.

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

Az örvény-szem hasonlat, az érzelmek beteljesüléséről való 

töprengés, a szél-tűz metaforája ezt a következtetést alapozza 

meg. Az 5-6. strófa a "Ha biácbBínám szerelmedet*!’ végzetszerű- 

ségét bizonygatja. A szerelmi beteljesülés esetén bölcsele
ti lírájának két főmotívumát, a napot és az időt éri katasz
trófa, s természetesen a világ egészét is. A megálló nap
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mozzanata még néhány versének tetőpontján előfordul, az
idő végső sóhajtásával azonban nem találkozóink. A 3-4. 

szakbeli felismerést, következtetést a lírai szükségszerűség 

bizonyítottsága és a világmindenség katasztrófájának kilá
tásba helyezése előkészíti ill. megerősíti.

Eminescu a Márta nevű nőismerőséhez írt Locul aripelor 

/-1869/ című költeményében vegyül a kétkedés, a méltatlan
ság és az istenítés. A kedves szeme hívogatja a közömböst, 
de eltaszítja a vágyakozót. A forró valle-omáson pedig hi
tetlenkedve mosolyog. Az istenítő szavak: nAzi iubesc a ta 

fiintä cum iubesc pe Bumnezeu". Azaz ügy imádja a kedves

vers-

lényt, mint az Istent.
A versei későbbi németre fordítójához, Mite Kremnitz 

költőnőhöz írt Atit de fragedä /Nyíló, fehér csereszánye-• • •

- 1879/ minden eszközével a szeretett no felmagasz-aghoz
talását valósítja meg. a csresznyefa fehér virágához ha-

• • •

sonlít a kedves. Angyalként kerül a költő életébe. ”§i ca 

un inger dintre oameni/ín calea vie^ii mele ie?in. /Jössz, 

hogy utamra fényt sugározz,/Mint mennyből földre szállt 

vigasz/ - írja Eminescu. Imádó-ttjának megjelenése, szeme, 
hangja elbűvölő. Az álmok szelíd menyasszonya. A9 .szaja,

költő önmagát hibáztatja, hogy meglátta őt, s a varázst 

a bűnhődés követi. Az utolsó strófában azonban megszólal
a hívogató, amely mennyei régiókba emeli ismét a kedvest.

”§-o sä-mi räsai ca о icoanä 
A pururi venginei. Marii,
Pe fruntea ta purtí-nd coroanä - 

Unde te duci? C'ind о sä vii?"

HÓ szállj föl még te glófíásan, 

Mint Mária, szép szűz alak,
Hogy kéSd. koszorűzva lássam

Mikorra várjalak?" 

/Berde Mária ford./

• • •

- Honnan? • • •

- 1879/ egésze/Ragyogj le ream 

az előbbi vers utolsó strófáját idézi. A Máriához szólás
A Räsai asupra mean • • •• • •
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azonban már-mar teljesen szimbolikus jellegű, hiszen a 

vallásos imádat s ima van előtérben, a kép azonosítandóját, 

hasonlítandóját nem jelöli. Gáldit idézzük: "A Máriához való 

fohászkodás, persze, csupán szimbolikus forma, hiszen volta
képpen Veronikához fordul a költő, amikor ezt kéri: "Add 

vissza ifjúságom, adj, mibe hinnem
Az angyal-metafora kapcsán már említett Hu mä-in^elegi 

/Нет értetsz meg engem - 1886/ című költeményben megfogal
mazódik a kedves elbűvölő szépsége, márványszerűsége, is
tennő és angyal volta. A költő megfékezné a túlzó fantáziát, 

hogy annak láthassa a szeretett lányt, ami. A túlzott áhíta
tot akadálynak érzi. "A hófehér márványhoa ne hasonlíts töb
bet" - kéri. Hőnek akarja látni:„Szűnj ék a téged istennővé 

tevő csodálat" - mondja hadakozva az elbűvöltséggel. "Ma, 
midőn, mintsem asszony volnál, inkább vagy angyal"^- írja 

megértésért esdekelve. Vajda Szemközt című költeményére em
lékeztet a felnagyítás támasztotta gátoltság érzete.

V„jda és Eminescu szerelmi lírájában az irodalmi ha- 

gyományok inspirálóba kozmikus érdeklődésük következtében, 

valamint a kedves felmagasztalasa céljából szerepel а 

csillag
lírai ábrázolásának egyik eszköze. E motívumkörben is ugyan
az az értéknövelés figyelhető meg, mint az angyal-metafora 

esetében. S felbukkan náluk a távolság, a reménytelenség 

tudata, ami a metaforakörben rejlő másik lehetőség. Persze, 
kiaknázásában a konkrét életrajzi, élmény! háttér szerepet

,VS• • •

amely a szeretett nőmetafora,

játszik.
Vajdánál a szeretett nőre vonatkoztatott csillag-meta

fora részelemként és versegészet betöltő’ funkciójában egy
aránt előfordul, akárcsak román költőtársánal. Az Eminescu 

szerelmi lírájában többször felbukkanó elképzelt alakvál
tozás — szerelmesek metamorfózisa —következtében a "Sze
relem édene" ciklus második /1851/ darabjában a kedvesből 
"€serebogár',' majd "árva csillag" lesz. A költő önmagát nem 

viszi át a hipotetikus metamorfózison, hanem az alakot cse
rélt lény puszta elfogására helyezi a hangsúlyt. A csillaggá 

lett kedvest a szerelmi líra konvenciói áltál előírt módon
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hol a világ vége van...”elérné még "
Az "a toronyban éjfélt kong az óra 

költeményben az elképzelt boldog együttlét álomban valósul 
meg. Ehhez hasonló fiktív helyzet több Vajda-versben is elő
fordul. Eminescu ugyancsak több szerelmes versében teremt 
olyan lírai szituációt, amelyben az együttlét s a boldogság 

kerete az álom. S mindkettőjüknél ott van annak tudatosítá
sa, hogy mindez csak fikció, csak álom. Vajda költeményében 

a kedves mind a metaforikus megszólítás síkján, mind az ér
zelmi vihar láttatása során a esi Hanggal azonosul, azzal 
függ össze képileg. "Gyöngyvirágom,csillagom egy csókot!"
- kérleli az imádott lényt. A varázsjLírai kifejezésének 

gint csak a lány-csillag párhuzam az eszköze. "Csillag, ngp 

mind elfogyott az égen,/Mind ott volt a kedvesem szemében;"

ott is,• • •

" /1853/ című• • •

me-

- írja Vajda.
A Bartos Rózával való házasságkötését követó' napokban 

keletkezett Csillagok /1881/ című költemény legfőbb vers- 

szervező elve a kedves-csillag viszonyítás. Mind a két stró
fa ehhez a középponthoz kapcsolódik. A lírai gondolatok a 

csillagvilágra rácsodálkozó elmélkedéssel indulnak. A koz
mosz végtelensége, nagysága, kiismerhetetlensége és ah em
ber parányisága, pillanatnyisága, a végtelen kiismerésére 

elégtelen képzelete szembeXifetődik. Az első három strófában 

az ember, a vers beszélője, a költő eltörpül a kozmosz mel
lett, hogy azután a negyedik versszakbeli fordulatot köve
tően fölébe emelkedjen. A költői túlzás a csillagvilág va
rázsát, mindenhatóságát, felsőbbrendűségét alárendeli a ked
ves hasonló, de mindenen túltevő tulajdonságainak:

"Ti ott a fölséges égbolton 

Tündöklő fényes csillagok,
Hagyok, dicsők! 

az én szerelmes kis galambom 

Szemében szebb, jobb fény ragyog."

A költő e felismerés következtében elejti a kozmosz filozc-

de én azt mondom,• •
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ott is, hol a világ vége van...”elérné még ” • • •

H /1853/ címűAz UA toronyban éjfélt kong az éra 

költeményben az elképzelt boldog együttlét álomban valósul 
meg. Ehhez hasonló fiktív helyzet több Vajda-versben is elő
fordul. Eminescu ugyancsak több szerelmes versében teremt 
olyan lírai szituációt, amelyben az együttlét s a boldogság 

kerete az álom. S mindkettőjüknél ott van annak tudatosítá
sa, hogy mindez csak fikció, csak álom. Vajda költeményében 

a kedves mind a metaforikus megszólítás síkján, mind az ér
zelmi vihar láttatása során a esi Hanggal azonosul, azzal 
függ össze képileg. "Gyöngyvirágom,csillagom egy csókot!"
- kérleli az imádott lényt. A varázsjlírai kifejezésének 

gint csak a lány-csillag párhuzam az eszköze. "Csillag, ngtp 

mind elfogyott az égen,/Mind ott volt a kedvesem szemében;"

• • •

me-

- írja Vajda.
A Bartos Rózával valá házasságkötését követó7 napokban 

keletkezett Csillagok /1881/ című költemény legfőbb vers
szervező elve a kedves-csillag viszonyítás. Mind a két stró
fa ehhez a középponthoz kapcsolódik. A lírai gondolatok a 

csillagvilágra rácsodálkozó elmélkedéssel indulnak. A koz
mosz végtelensége, nagysága, kiismerhetetlensége és ah em
ber parányisága, pillanatnyisága, a végtelen kiismerésére 

elégtelen képzelete szembeXétődik. Az első három strófában 

az ember, a vers beszélője, a költő eltörpül a kozmosz mel
lett, hogy azután a negyedik versszakbeli fordulatot köve
tően fölébe emelkedjen. A költői túlzás a csillagvilág va
rázsai, mindenhatóságát, felsőbbrendűségét alárendeli a ked
ves hasonló, de mindenen túltevő tulajdonságainak:

"Ti ott a fölséges égbolton 

Tündöklő fényes csillagok,
Nagyok, dicsők! 

az én szerelmes kis galambom 

Szemében szebb, jobb fény ragyog."

A költő e felismerés következtében elejti a kozmosz filozó-

de én azt mondom,• •
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fiai problémáit. Parányiságának, pillanatnyiáágának, a vég
telen kiismerhetetlenségének tudata nem gyötri többé. A köl
temény középső versszakától kezdődően megváltozik az alap
állás. a költőé a világ, ő a központ, istenül. Felcserélőd
nek a szerepek. UA nap, hold, a tejút, körülírt;em/Csak esz
köz, ékszer, bútorok..." - írja. A kedves túltesz a csillago
kon, s pozícióban, érzületben megához emeli a költőt.

Eminescu az Ileana emlékét felvillantó, a Velence-szo~ 

netthez hasonlóan a halott kedvest föltámasztani akaró Din
- 1883/ című/Az idők nagy vizébőlvalurile vremii 

költeményében szintén ott a nő - csillag viszonyítás. "Fe- 

meie intre stele §i stea intre féméi" /Asszony a csillagok 

közt, csillag a nők között/"1"1- írja a költő. Ez a beállítás

• • -•• • •

csak egy a vers kedvest felmagasztaló eszközei közül.
A De ce nu-mi vii /0, jössz-e már 

idéző természeti képe keretként fogja át a közbülső négy 

versszakot. Az utolsó strófában még erőteljesebb a télbe va
ló áthajlás mozzanata, ami még inkább nyomatékosátja a ne
gyedik sor ismétlődő hívogatóját: "De ce nu-mi vii, de ce 

nu-mi vii?" /0, jössz-e már, ó, jössz-e már?/ A 2-3« stró
fa a szerelmes együttlét varázsára való emlékezéssel hívo
gatja az imádott leányt. A negyedik sorok szócsoportjainak 

ismétlődése, a gemináció itt is nyomatékosát. A szerelmi 
történések válnak hangsúlyosabbakká, л 4-5» versszak a ked
ves még direktebb s fokozottabb felmagasztálásáé. A többi 
nő szeméről szól, hogy a fényest megelőző kiemelésével, az 

ellentétezéssel még inkább rámutathasson a kedves egyetlen- 

ségére, utolérhetetlenségére. Tudniillik a fényesség kép*** 

zetét viszi tovább az 5•versszakban. Az imádott lényt a 

csillagok fölé emeli. "Mai mindrä decit orice stea" - írja 

Eminescu. A kedves, mint Vajdánál, túltesz a csillagokon, 

hiszen bármelyiknél szebb.
A korábban már tárgyalt A legszebbnek,aLuceafärul és a 

La steaua című alkotásokban összefonódik a szerelmi proble
matika és a kozmikus messzeség. A viszonzatlan, kihunyt 

valójában kihűlt égitestek jelképezik. A DacS iube§ti färä

- 1887/ késő őszt• • ♦
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sä sp$rifV- 1882/ bizonyos szempontból a Luceafärul fordí
tottja. Az érzést, a lányt jelképező csillag elérhetetlen
a földi lény számára. Hiába az örök szerelem, örökre távol

4(3marad. Fénye hideg fény. Az Un farmec trist §i nen^eles /- 

1882/ című műben a kihunyáshoz közel álló csillag ismeret
len marad, a messzeségben marad, mert a múltból a halott 

szerelmet világítja meg. A Lumineze stelele.. /Csillagok 

ragyogjanak... - 1878/ című költeményben csillagok, pata
kok, felhők, erdők élik és élhetik világukat, csak a költő 

maradt magára, mert gondolatai az ő volt csillagához száll
nak. Ez a csillag persze Veronica:

“Humai eu voi räminea, 
Gindurile la о stea,
Ce au fost odat-a mea:
Cäci a fost §i nu mai este”.

'•Engem itt maraszt maga 

Múltam kihunyt csillaga 

Mely enyém volt valaha,
És most sehol nem találom”. 

/Kormos István ford./

A háromsoros utolsó strófában azután kérdőleg fordul az "édes
ajkak” tulajdonosához, hogy ki fogja napját ill. éjszakáját 

mosollyal, mesével édesgetni. Az "ín ochii tái citisem...” 

Szemedből olvastam - 1878/ a remény, a boldogság feladá
sát fejezi ki. Csillaga az egyetlen egy édes pillanatot 

követően még az égbolton való megjelenése előtt kialudt.
A szeretett nő emlékének felvilla-

• • •

nása, képének kitörölhetetlen- 

s é g e , az emlékek mélabús felidézése mindkettőjük sze
relmi lírájában központi motívumnak számít. Talán a legjel
legzetesebb vonások egyikéről van szó* Az emlékezés, az 

emlékekkel való viaskodás végigkíséri a két költő pályáját. 

Vajda az 50-es években ismerte meg §inát, s a Harminc év 

után” 1892-ben íródott. Eminescu bécsi diák, amikor meg-
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ismerte Veronicát, aki a költő életének utolsó éveiben nem
csak múzsaként van jelen. így a kedves képének megőrzése, 
felidézése, a képtől való menekülés kísérlete nem költői 
szerepjátszás, hanem az érz^mtek lírai kifejezése. A ked
ves képének feltétlen megőrzését valló verseikre a hódolat 
jellemző. A megőrzést akadályozó tényezők funkciója bizo
nyítani a képhez való ragaszkodás erejét. A beteljesület- 

lenség kiváltja a kép elutasításának pszichológiai mecha
nizmusát. A menekülés azonban hiábavaló. A kép kísérti 
mindkettőjüket, ami az érzések továbbélését jelzi.

Vajdát a Dalok /1851/ eliő versében álmában kísérti a 

kedves képe. Nem tud szabadulni tőle, hasztalan a menekü
lés. Ha kifutna a világból, ott sem szabadulna a képtől, 

amely még a ’’temető bolygó fényéV-nél is rosszabb, mert 
mindenhol és mindenkor üldözi. A versszakok végén elhelye
zett, a megjutalmazás várását kifejező kérdések azonban 

feltárják, hogy a menekülés forró érzéseket takar.
A szépség felfedezését önmagának kisajátító, nyílt

vallomást tevő, az érzések áradását kifejező Szerelem át
ka XI. /Nem tudok én. 1855/ darabjában viszont semmilyen 

áron sem válik meg a kedves kitéphetetlen képétől:
• •

’’Marcangolja széjjel a vágy, 
Feszítse meg szivemet - 

Oda adom... de belőle 

Ki nem tépi képedet

A Gina emléke XXV. /Szeretlek, mert 
az imádott nőt véli felfedezni mindenben:

’’Tégedet látlak mindenütt: 
Fűben, virágban, a harmatban, 
A melyre isten napja süt.”

• • •

- 1857/ versében• • •

A Gina emléke XXVIII. /Eltakartam. . . - 1858/ darabja 

a kedves képének eltakarását ’’Gyarló emberbosszu igaz is
tenségen" - minősítéssel látja el. A költő elhatározása:
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"Leveszem a fátyolt újra és örökre."
Az örök antológiadarabnak számító Húsz év múlva /1876/ 

című költeményt minden Vajdáról szóló munkádé lemezték. Itt 

csak a tárgykör aspektusából teszünk néhány megjegyzést.
A cím jelzi az időbeli távolságot. Az 1-2. versszak a mű
egész felől nézve arról tanúskodik, hogy az idő múlása 

megenyhíti a fájdalmat. A Montblanc képe, a szenvedélyek
től mentes szív, a mozdulatlanság, a fel nem olvadás ellen 

ható tényezők hatásának legyőzése a megnyugvást, a szen
vedélyek kihűlését emelik ki. Csakhogy felmerül a kedves 

képe: "Múlt ifjúság tündér taván/Hattyiii képed fölmerül".
Az emlékek ismét sajognak. Az első két strófabeli nyuga
lom zseniális ellenpont bevezető tételévé válik, amelynek 

antitézise lesz a múltbői feltűnő kép. Hz utóbbi a vers 

magja. A negyedik versszak anyagában azonos, tartalmában 

ellentétes az első strófával. Mozdul a mozdulatlan, érzé
kel az érzéketlen. Gina emléke húsz év elmúltával is kísért.

A Bertának /1883/ című Róza-vers első strófája egy
részt a képtől való menekülést, másrészt e menekülés hiá
bavalóságát fejezi ki:

"Hova menjek, meneküljek? 

Hogy ne lássam gyötrő képed? 

Hasztalan futok, kerüllek, 

Semmi sem bir már tevéled."

A másodig versszak hasonlata azt példázza, hogy a kép elű
zése ellentétes reagálást vált ki: az annál inkább előtérbe 

kerül. Tudniillik, az "égő hadi gálya" annál jobban lángol, 

minél gyorsabban igyekszik a partra. A kettőspont a gálya 

és a kedves képétől menekülő költő sorsának párhuzamossá
gát teszi hangsúlyosabbá. A távol nem takarja el a képet, 

hanem a még láthatóbbájtevő, 

pét játfsza.
rágok a kedves szemeit idézik. Vajdát“egyik legsűrűbben

ingerlő "kacér fátyol" szere- 

A kedvenc színhelyen, az erdőben, a gyöngyvi-
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szerepeltetett égiteste, a nap, megint csak imádottjára 

emlékezteti. Utolsó menedékül kínálkozik a templom, de a 

márványoszlopok annak karjait idézik fel, akitói éppen 

menekül. Hiába tehát a menekülési kísérletek! Minél jobban 

tartaná távol magától a képet, az annál inkább megjelenik 

előtte. A vers lezárása nem is lehet más; mint a magamega
dás, a könyörgés.

A Harminc év után előj átkának tartott Mákszemek III. 

darabja /1892/ élén ott a címzett jelzése: V. Georginának. 
Gina képe az tehát, amely benne él. A bevezető két kije
lentő mondat szerint minden törlődött a költő emlékezeté
ből. Iilúlt ját sivatagnak látja. A mindent feledés) a múlt 
sivatagszerüségének mozzanata megint csak kiemeli az egyetlen 

kivételt, az egyetlen ellenpontot. "Csak a te képed él még 

benne" - írja Vajda. A kép az ellentétezés következtében 

jobban látszik, .hiszen megnő annak jelentősége, amit a 

mindent-feledő egyetlen emlékként megőriz. A kép megőrzé
sét a még az első versszakban elindított sivatag képzeté
nek kiépítésével jeleníti meg. Hitelemként 

hara, Gina pedig "A még kilátszó piramid". Ez utóbbi elem 

azonban nemcsak visszafelé kapcsolódik a kedves képéhez, 
hanem előre is, a vándorhoz. A vándor lelkén ott a kép 

még holta után is, mint a Tünemények című versben a madár 

képe a puszták örök lakójának lelkében. Jtt Gináé a kép, 
ott a lángészt szimbolizáló madáré. A mélyen bevésődött, 

kitörölhetetlen kép tehát különböző jelentésekben, gyakran 

fordul elő Vajdánál.
Ж "Harminc év után" /1892/ a költő utolsó szava e 

tárgykörben. A fájdalom érzése, a nagy veszteség tudata, 

a"senki más" által nem látott csoda lírai ábrázolását kö
vetően felbukkan az ifjú, az ártatlan Gina képe:

é

a múlt a Sza-

"A múltból fölmerül egy pillanat,
Mint óceánból elsülyedt sziget;
És látom újra ifjú arcodat,
Mikor még másért nem dobbant szived."
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Vajda és Gina kései találkozása a mp egészét betöltő fáj
dalmas emlékezést vált ki a költőből. A köztudatban a Giná- 

tól végérvényesen élete végéig elszakadni nem tudó Vajda 

megrendítő öregkori vallomásaként él ez a vers.
Eminescunál ugyancsak a kedvesre való emlékezés egyik 

változata az imádott nő képének felbukkanása, megőrzése, 
a viaskodás és a csodálat kifejezése. A visszatekintés, a 

múlt idő nála is nem szűnő érzéseket takar, mint Vajdánál.
A lírai szituációban rejlő lehetőségek, az érzifcmek felhaj
tó ereje az emlékek rögzülésének hasonló típusait hozták 

létre. Rábukkanhatunk a kedves felmagasztalására, a költő
ben egyetlennek megmaradt emlék motívumára, a szeretett 

nő és a világ egészének felidézhetőségben mutatkozó különb
ségekre, a szembeállításra, ellentétezésre mint költői el
járásra.

A Prin nop-^i tácuté^Z-ieőS/ á Gina emléke XXV. darab
jára emlékeztet abban, hogy mindenben a kedvest érzékeli.
A hallgatag éjszakák, a néma lankák, a gyors szél a kedves 

hangját idézik fel. Hiába az első két sor csend-képzete, a 

költő hangzási, hallási élményt sajtol ki. A felhő, a hold, 
az álmok az arcot láttatják, holott a szintagmák jelentése 

megint csak logikailag bármilyen látásképzet ellen szólna, 

csakhogy az érzés belevetíti a képet. A világ, a hold, a 

tenger a szentképei: tükrözi. Az eszközválogatás a kedves
felidézésének szolgálatában áll. Az utolsó négy sor elke
seredett hangot üt meg. Sírás és daloláé jár együtt. A kép
zelet világa és a valóság nem esik egybe.

A Cíntec vechi /Régi dal - 1876/ alaphelyzete ismét 
az, hogy a gyötrő vágy betölti a költő egész valóját. Ezért 
sehol nem lelhet nyugalomra. Ebben a vonatkozásban többek 

között a Bertának című Vajda-versre emlékeztet. A házba nem 

léphet be. Lefekvőként nem pihenhet. Állandó menésre kény
szerül, de nem tudja, hova. Ha a kedvessel álmodik, egyből 
felébred. Szerencsétlennek érzi magát. Nem tudja, mit tegyen
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a szerelemtől sebzetten. Álma nem álom. S nem ura önmagá
nak. Az érzelmek kiváltotta hajszoltság, nyugtalanság 

Vajdát idéző sorait követően felbukkan a szeretett nő ké
pe. Szentkép ez: Icoanä. A vers utolsó négy sora így hang
zik:

"A dormi de sunt pe cale, 

Zäresc chipul dumitale:
0 icoanä zu rävitä 

Cu mul^i muri inchipuitä."

"Mikor elfogna a szender,
Elém kegyes arcod leng fel, 

Sok keccsel képzellek téged, 
Mint ékesen festett képem."

/Szemlér Ferenc ford./

Szenvedés és ragaszkodás csendül föl, a "Zadarnic
" /Időm a gondok árnyát... - 1876/ című§terge vremea

költeményben. A kedves emlékének mély bevésődését az
• « •

első strófában azáltal emeli ki, hogy az egyetlen megma
radt emlékképet szembesíti az idő, a feledés mindent el
mosó erejével. Az idő törli a gondok nyomát, de a szere
tett lény ügy rögződött, mintha márványba vésték volna.
A feledés éjszakába hajtja az álmok nyáját, amelyek elmúl
nak, mint a szél, a kedves képe azonban nem tűnik el. A 

Mákszemek harmadik versére emlékeztet minden emléknyomnak 

a kiesése, a mindent feledés, az imádott lény képének kizá
rólagos megmaradása és a szembeállítás alkalmazása. Emines- 

cu müvének első versszaka a következőképpen hangzik:

"Zadarnic §terge vremea a gindurilor ürme! 
ín minte-mi e§ti säpatä ca-n marmura cea rece, 
Uitarea minä-n noapte a visurilor turme 

§i toate tree ca víntul - dar chipul täu ny. trece."
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"Időm a gondok árnyát hiába mossa szerte,
Úgy vésődtél szívembe, mint márványba csiszolt kép! 
Álmok nyáját az éjben felejtés űzte-verte,
S ködként minden szétfoszlott - csak képed nem foszlott 

szét.

/Szemlér Ferenc ford./

Éjjel s nappal nevét suttogja. Őt keresi mindenütt a világ
ban, de nem akad rá. "Astfel ín veci ín minte-mi íncreme- 

ni§i frumoasá/§i vád ín veci aievea divinul táu profil." 

/Agyamban így maradt meg szépséged tünde mása,/így leng 

előttem tisztán az isteni profil. / A képzelet idézi fel 
hát a szeretett nőt. Nem ölelheti, hiába a könnyes éjsza
kák. Az utolsó strófában kiűzve érzi magát az ifjúság pa
radicsomából. Ádám sorság, érzéseit éli meg. A szerelmi 
líra gyakori motívumával, a beteljesületlenség, a boldog
talanság előidézte halál kilátásba helyezésével zárja a 

költeményt. E motívum mind Vajdánál, mind Eminescunál tcbb 

helyen előfordul. Az ezt megelőző versszakban az érzések, 
a benne élő kép örökkévalóságát bizonyítjá&. Idézzük:

"Pe cít mai am ín pieptu-:ni, un pic mäcar de singe, 

^ín inima cít fibra din unna va tr3i,
Avaré, ele-n sine icoana ta vor strínge,
Gu dínsa ímpreuná §i ele vor muri!"

"Ameddig még egyetlen vércsepp táplálja keblem, 
Míg szivem életéhez egyetlen rost elég, 
Képmásodat örökké fukarul őrzi minden,
És egykor vele együtt ér mindent el a vég.”

4lA /-1816/ mindössze négy sor. 

Költészetének egyik főmotívuma, a hárs függ össze a kedves 

képével. Ha nappal az imádott lényt látja, éjjel hárssal 
álmodik. Ha nappal hársat lát, álmában egész éjszaka a kedves

A §i dacä de cu ziuá • • *
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néz a szemébe.
" /Mi lett vol-A "Ce s-alegea de női, a mea nebunä 

na belőlünk, kis bolondom... - 1878/ három-három versszaka 

szembesítődik egymással. Az ellentétes tartalmak a felső-

• • •

fokú boldogság és boldogtalanság. Az első kompozicionális 

egységben meijébolyodást, halált idézhet elő a nagyfokú bol
dogság, a másodikban a halál meg mit se számít a boldogta
lanság miatt. Dal, virágok, április ellentéte lesz a késő 

ősz, a kiapadt forrás, a hulló levél. Eminescu úgy zárja 

le a verset:

A »y
"In väduire §i eclipsá,
Eu anii mei íi risipesc, 

Sim^ind in suflet pururi lipsá 

De chipul táu dumnezeiesc.

'•Özvegyen, napfogyatkozásban 

Évet évre tékozolok,
Bennem örök, fájó hiány van: 
Isteni képed elhagyott."

/Szegő György ford./

Az utolsó sorok tehát az érzések felmagasztalta kép ,flfájó 

hiányá"-t panaszolják.
A kedves angyallá emelése, istenülése, a csillag-me

taforák, az örök emlékezés, a kitörölhetetlen kép az imá
dott nő felmagasztalásának eszközrendszerébe tartozik. A 

példák motívumvariációk és más motívumok sokaságával bő
víthetők. A metaforakor, a költői túlzások, a látásmód az 

érzelmek szokatlan intenzitásával magyarázható leginkább. 

Arról már szóltunk, hogy az egyetemes szerelmi líra konven
ciói ösztönzőleg befolyásolhatták a művek alakulását, de 

ennek nem szabad a kelleténél nagyobb jelentőséget tulaj
donítanunk. A hang a két költőé. A kifejezett érzés lírai- 

lag őszinte, hiteles.
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A felsőfokú érzés önmaga ellentétébe fordulásának 

hajlandósága, a keserű tapasztalatok, a csalódás, a betelje
sületlen szerelem nemcsak a kérés, könyörgés, fájdalom, 

emlékezés, rajongás hangjait szólaltatta meg lírájukban, 

hanem a haragot, a gyűlöletet, az átkozódást, a nőbírála
tot is. Erről a Baudelaire-re emlékeztető mozzanatok kap
csán más összefüggésben részben már szóltunk. A szerelmi 
líra kontextusában tulajdonképpen szintén a tagadás egyik 

változatára ismerhetünk. A világirodalmi előzmények sorá
ban már Catullusnál hasonló látásmódra bukkanhatunk, ami 
a látszólag ellentmondó érzéseket kiváltó pszichológiai 
helyzetek rokonságát jelzi inkább, mintsem hatásszerű össze
függést. Az átélés mélysége, a motívumvariációk, az élet
művekben belső összefüggések az átvétel súlyát, valószí
nűségét minimálisra csökkentik.

A viszonzatlan szerelem okozta gyötrelem, 

motívumai jól mutatják az átmenetet a pozitív és akín
negatív előjelű érzések között. Persze, a negatív minősí
téssel óvatosan kell bánnunk, mert panasz, elutasítás nem 

mindig azonos önmagával az érzelmek szintjén. Sokszor a 

forró érzések lepléül szolgálnak.
"Én gyötrelemem, szép leányom!"-kiált fel Vajdap! a 

Szerelem átka ciklus első darabjának nyitányában. A fel
kiáltás a gyötrelmet és a vonzódást egyaránt magába fog
lalja. A vers egésze a nap-hasonlat on alapul. Л 

költészetében pozitív értékekkel felruházott nap aXhason- 

lójaként a lány magatartását szemlélteti, de itt égi pá
lyája, lenyugvása kétes érzéseket idéz. 

madtál,/Lenyugodtál - hűtlen! 
tának Ginéit a költő. A Szerelem átka második versébem meg
állapítja a kedves szemesről, hogy "Egy-egy tőr minden su- 

gára,/S én azt szivembe töröm." A kín motívuma felbukkan 

Gina emléke ciklus ötödik, tizenhatodik, tizenhetedik 

és tizennyolcadik darabjában. Ugyanezen ciklusban több he
lyen kesereg a kedves hidegsége, érzéketlensége miatt.

"Mikor nekem föltá-
- másnak!" - mondja perdi-

a
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- oh mert hiszen/Hideg a szív a 

” - írja a mdoodilc Gina emléke ciklusVver
"Te senkit sem szeretsz 

fény alatt 

.sének végén. A pldák sora bővíthető.
• • •

Eminescunál szintén megtalálhatók e hangok, A követ
kezőkben esupán néhány müvében kísérjük nyomon a motívum
kört. A Ce e amorul? /Ш a szerelem?/ /183®/ egésze a 

címbeli kérdésre felel, s a gyötrelem folyamatát jeleníti 
meg. Nagyon jellegzetes a költemény első strófája:

"Ce e amorul? E un lung 

Prilej pentru durere,
Cäci mii de lacrimi nu-i ajung 

§i tot mai múlté cere."

"Mi a szerelem? Alkalom 

A hosszú szenvedésre;
Bár tenger kínja, vágya nyom, 

Nem elég neki mégse."

/Kacsó Sándor ford./

/Sokszor jártam a nyár- 

- 1883/ múlt időbe helyezi mind a költő köze-
A Pe lingä plopii färä so$ • • •

fasort
ledési kísérleteit, mind az érzéketlenséget. Egy napért,

• • «►

egy óráért könyörgött, s cserében vállalta volna a halált 

Érdekes, hogy még a hipotetikus beteljesülést megháláló, 
ugyancsak hipotetikus, felmagasztalásban is btt az érzé
ketlenség, a hidegség motívuma:

"Ai fi träit ín veci de veci 
§i rínduri de vie$i,

Cu ale tale bra$e reci 
ínmármureai märe£."

"S te éltél volna végtelen, 

Sorban egy századot,
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Hideg karoddal fényesen
Márvánnyá fagyva ott.*'

í

/Kiss Jenő ford./

A kötemény utolsó három versszaka a ma lesendesült érze
lemvilágát jeleníti meg, ám a megelőző strófában erotika 

és kín tobzódik.

"Cäci te iubeam cu ochi pägini 
§i plini de suferin-^i,

Ge mi-i läsarä din bátríni 
Pärin^ii din pärin$i."

"Pogány szemekkel vágytalak 

És kínnal, mit re ám 

Ők hagytak ős pecsét alatt:
Apám és nagyapám

A kín elcsitulásának érzéséről ír fíminescu a §i daeä 
/Kint megremeg a nyárfa-ág 

második versszakában. A Iubind in táiná 

rettem
"Pá un sfírgit durerii

jer szivemre nyomban! - Pranyó Zoltán ford./ így 

könyörög az utolsó sorban.
A viszonzatlan szerelemmel függ össze az érzéketlen

ség képzetköre. Mindkettőjük lírájában előfordul a seere- 

tett nőre vonatkoztatott márvány 

Vajda költészetében kevesebbszer, Bminescunál többször 

bukkan fel ez a kép. A román költő nőalakjainak gyakori 
jellemzője a márványszerííség. A márvány színe, fénye, 
csillogása, értéke több versükben pozitív képzetek alapja 

A kedves költői megemelésének egyik eszköze. Társul azon
ban a márvány-metaforához negatív képzet is. A márvány, a

• • •

• • •
- 1883/ című költeményének• • •

/Titokban sze-• • •
- 1883/ a szerelem okozta gyötrelmek megvallása.

vin* la sínu-mi." /Elég a kín-
• • •

• • •
ból • • •

metafora.
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szobor érzéketlensége a nő hasonló tulajdonságait szemlél
teti.

-1856/A Szerelem átka IV. darabjának /Újra látlak 

végén kiderül, hogy a címzett bitófán elkárhozott lány.
A halványság motívuma ezt készíti elő. A vers kezdése 

szoborszerűnek, márványszerűnek rajzolja a lányt. Az ér
zéketlenséget a következőképpen ábrázolja az első strófa:

• • •

"Újra látlak szinről szinre; 

Halovány vagy, nagyon halvány 

Oh ez alak /szivéé úgy sincs/ 

Halhalálán szobor, ha márvány!”

- 1855/ darabjá-A Szerelem átka VI. /Szeretlek 

ban az ész és az érzés ellentmondása, a kín, a gúnykacaj, 
a szépség, a báj múlandósága alkotja a költő büszkeségé
nek s a kedves hiúságának motivikus környezetét. A költő

• •

többek között azzal szándékozik megbüntetni a lány hiúsá
gát, hogy érzelmeit nem vallja be. Szerelem és szoborsze- 

ruség feszül egymásnak az utolsó versszakban:

’’Szeretlek, mint egy szép szobrot,
Mit a lázas szenvedély 

Átölel, de szerelméről 
Vele sohasem beszél

A korábban más összefüggésben már tárgyalt Bertának 

/1883/ című költeményben a térben és időben kiterjedt va
lóság, világ minden eleme a szeretett nő képét idézi fel.
A hadigálya, a távol, a május, a gyöngyvirágok, a nap s 

végül a szentegyház a kép asszociálását kiváltó tényezők. 

Az iménti sor egyszerre ábrázolja a menekülés szándékát/ 
a kísértő képtől valő megszabadulás óhajtását és minden
nek hiábavalóságát. A végső menedéknek hitt templom már
ványoszlopai fehérségükkel, szép/ségükkel, gömbölyűségük- 

kel pozitív képzeteket^Tváltanak ki a költőben. Természete-

• • •
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sen a márvány a kedvesre vonatkoztatott metafora. A már- 

ványszerííséget betetőzi a vers végén elhelyezett hideg 

kacagás motívuma. De idézzük a két versszakot:

"Karcsú márványoszlopokról 
Gondolatom hozzád téved, 

Álmodozva karjaidról, 

Melyek szintén oly fehérek,

Oly fehérek, s éppen oly szép 

Gömbölyűek, oly kemények 

S hidegek is szintazonkép 

Tőlük mégis majd elégek!"
• • •

Vonzódás és taszítás egymásnak ellentmondó képzetei tehát 
egy versen belül figyelhetők meg.

A márvány-metafora a vers középpontjának felel meg 

Eminescu ifjúdkor! müvében, az Ámorul unei marmure /Sze
retek egy márványképet - 1868/ című alkotásban, amelynek 

múzsája valószínűleg Eufrosina Popescu-Marcolini színész
nő, a Pascaly-társulat tagja. A mü egésze a címbeli meta
fora tartalmának a kifejtése. Az első három strófa a nagy 

indulatok levezetését követő megenyhülőssel a költő hely
zetének paradoxonát emeli ki. Az asszír király, a Sátán* 
az Isten, az oroszlán, az óceán, a felhők kitombolhatják 

magukat, s ennélfogva feloldódhatnak. A költő az egyedüli, 
akinek a kín, az őrült vágy kimondásával járó megkönnyeb
bülés nem jut osztályrészül, hiszen vallomásának meghall- 

gatója érzéketlen szobor:

"Eu singur n-am cui spune cumplita mea durere, 

Eu singur n-am cui spune nebunul meu amor, 
Cäci mié mi-a dat soarta amara míngíiere

0 piaträ sä ador."
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"Csak én nem vallhatom be, mint sújt a kemény átd£, 
Csak én nem vallhatom be, hogy őrült vágy sodor, 
ügy hozta gyászos sorsom, hogy akit én imádok,

Megdermedt kőszobor."

/Tóth István ford./
Az ötödik versszak az első négy strófához hasonló^ funk
ciót tölt be. A haldokló, az ingerült, a próféta, a hivő, 

az öngyilkos megenyhüléshez, megkönnyebüléshez jut, a köl
tő viszont nem. Tulajdonképpen a megelőző versszakok nyo- 

matékosító jellegű összefoglalásáról van szó. Az ezt köve
tő strófa a márványképnek a költőre gyakorolt hatását je
leníti meg, majd az érzelmek, szenvedélyek áradása követ
kezik tizenhat sorban, hogy azután imádat és gyűlölet ér
zelmi paradoxonéval záruljon le a mű.

Az Apari sä dai luminä /Peltűnsz, hogy tündökölj 
- 1882/ témája, rokon az előbb tárgyalt költeményével. A 

költő a feltűnt csodálatos lénynek könyörög a versben. 

Szenvedései, hő imádata, azaz a könyörgés tartalma nem 

hangzik el hiába, hiszen az isteni lény meghallgatja, fe
lé közeledik, szépsége egyre nő, kezét fejére helyezi. Az 

utolsó sorokban azért esedezik a költő, ha mindez álom, 
akkor ne ébressze fel. Az imádott hö]jy a "Márványalak".
Az első versszak utolsó sora: "0, marmurä, aibi milä 

de-a mele rugämini;i!" /Szánd meg, Márványalak, én könyör
gésemet!/ A második strófa végén így fohászkodik: "0, 
marmurä, aibi milä de ochii-mi rugätori!" /Esdeklő pil
lantásom szánd meg, Márványalak!/ A szerelemért való meg- 

halást kifejtő harmadik versszak vége: "0, marmurä, aibi 
milä de stingerea-mi pe veci!" /Szánd meg, Márványalak, 
kialvó létemet!/ S a költemény utolsó sora: "0, marmurä, 
aibi milä sä nu mä mai degtept!" /Szánj meg, Márványalak, 
álmomból föl ne rázz!/ Az idézeteket Berde Mária fordítá
sában közöltük.

• • •
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A Renun^are /Lemondás - 1882/ című költeményben azért 

ölti magára a földnek s tengereknek parancsoló hadvezér 

álarcát, hogy hatalmának gyümölcseit az imádott szentkép 

elé tehesse le

"Sim^indu-mä ín mine stäpin al lumii-ntregi,
Un zeu ín emenire, un soare íntre regi 
§i raze sä reverse din frunte-a mea coroanä 

Sä-ngenunchez nainte-^i a§a ca la icoanä 

§i descriindu-$i toatä puterea färä seamä 

Sä-$i zic: - ,,Ia-le pe toate, dar §i pe min ia-ma!,,"

• • •

UA világ ura lettem, bensőm így súgna csak,
Emberek fölött isten, királyok közt a nap,
S míg fényt sugárzó főmnek koronám volna éke, 
Elődbe térdepelnék, mint egy szentkép elébe, 
Majd végtelen hatalmam eléd emelném fennen 

S szólnék: Fogadd el mindezt, s fogadj el velük engei»*

/Szemlér Ferenc ford,/

A kedves az, aki előtt letérdepel a mindent legyőző had
vezér, Az imádott lény az, akihez azért könyörög, hogy leg
alább rabja lehessen, A szeretett nő az, akit tekintetével 
követni akar a behódoló: "§i vecinic urmäreascä, cum, ma>- 

murä, te mi§ti," /S márványkép, így kövessen téged, bár
merre menj,/ Tehát már másodszor szerepel a szövegben a 

márvány-metafóra,
A Nu mä-n^elegi /Nem értesz meg engem - 1882/címü 

költeményben olvashatjuk a kedveshez szóló kérést, amely
nek tartalma a márványszeruség feladása, vagyis az, hogy 

ne legyen olyan, mint a márvány, "Cu marmura cea albä sä 

nu te mai asameni": "A hófehér márványhoz ne hasonlíts 

többet" - hangzik a könyörgés Jékely Zoltán fordításában. 

Asszonynak akarja látni imádottját, nem angyalnak vagy
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istennek.
Vajda és Eminescu lírájában hangot kap a nőbínálat. 

Gondoljunk például A kárhozat helyén című alkotásra vagy 

Eminescu szatíráira, a Negyedik és az ötödik levélre. A 

párhuzamosság szempontjából érdekesebb az az eset, amikor 

raj о.ш g a s e st 1 

tehát végletesen ellentmondó érzések egy versen belül azo
nos személyre vonatkoznak. A felfokozott érzelmek a viszon-

'mádat és gyűlölet,

zás problematikussága következtében önmaguk ellentétébe 

csapnak át.
A Gina emléke ciklus nyolcadik /Légy vidám.../ és 

kilencedik /Mivel engem.../ verse először 1856. április 

29-én jelent meg a Hölgyfutárban "Átok és áldás" cím alatt. 

Mindkét mii a nagy érzések visaonzatlanságából eredő ket
tősségre épül. Az alaphang az átoké, kihallható azonban 

az imádat is. Az első versben a kedves átkozza a költőt, 

a másodikban a költő a kedvest. Az átkok felépítésének 

logikája hasonló. Egyrészt a versbeszéd az átkozás ter
mészetének felel meg, hiszen a rossz előjelű kívánságok 

egymásra halmozódása figyelhető meg. Másrészt az átkokban 

kívánt helyzet, állapot s annak érzékelése között ellent
mondás van. A ciklus nyolcadik darabjában a blaszfémia 

tartalma szerint a megátkozott legyen vidám, amikor kétség- 

beesett, legyen büszke megalázottan, legyen hideg forró 

szenvedélyeket érezve, maradjon rezzenetlen, ha a féltés 

kísérti, legyen józan,"mikor ég föld/fáncol és forog" 

körülötte, fojtsa el minden üdvét, sírját ássa, s ne haljon 

meg, A mű végén derül ki egyértelműen, hogy ki kit átkoz. 

Az önpiagát a megátkozottság helyzetébe állító költő a kö
vetkezőképpen fejezi be a költeményt:

Én gyötrelmem,
Mert ohajtlak, mert szeretlek,
Ezzel átkoztál meg engem?

• • •

• • •

, hogyjez utóbbiAz átok dacára megjelenik az imádat. Erezzük
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a hon óhajtott, míg az előbbi a kényszerüség szülötte.
A Gina emléke ciklus kilencedik darabjában - mint már 

említettük - a költő átkozza a kedvest. Tehát a szerepek 

felcserélődtek. "Mivel engem megátkoztál,/Viszont én meg- 

áldlak téged" - kezdődik a mü. Az áldás valójában átok.
Ezt nemcsak a befejező sorok bizonyítják, hanem a versbe
li "áldások" is, hiszen olyan mértékű jókívánságokról van 

szó, amelyeknek megvalósulása kínokat idéz elő, s nem örö
met. A megátkozottлtúlzottan sok szerencsének nem örül
het, a "magas fény" miatt szégjént érez, lángolását hideg 

kígyó érintése zavarja meg, csak önmagát képes félteni, 
a boldogságban gúnyt érez, emlékezet híján hiába foAil a 

múltba vigaszért, s örök életet óhajtja jövőjét halva 

látja. Az átok azonban ismételten a kényszerűség, az el
keseredés szülötte, hiszen a fináléban a szerelem viszon
zását óhajtja a költő.Vajda érzéseiről lehull a lepel:

"Oh szeress! és átveszem mind 

A mi ez áldásban átok! • • •

Az imént tárgyalt két Vajda-versben az átok melUsfctott 
az imádat. A £ina emléke XX. darabjára /Csak ostorozz 

1856/ ez a kettősség már nem áll. Az elutasítás, Gina
• • •

méltatlanságának felismerése kap hangot a költeményben. 
A kedves költői felmagasztalásának metaforájából , az an-

. Wkgyalból, öldöklő angyal lesz. A csillagokon túltevo szem 

itt gyilkos szem. A más verseiben a naphoz fűződő pozitív
képietek negatívvá válnak. Vajda következtetése: "Hamis
bálványt imádtam." Gina érzéketlen, hideg. "Szivednek 

mely szereli nem tud,/Fájhat nagyon, ha szeretik... 

írja a költő. Az első strófával két írásjeltől eltekintve 

teljesen azonos ötödik versszak zárja a költeményt. A ke
retes megoldás Vajda szenvedését, bűnhődését & Gina kegyet
lenségét emeli ki.

Az érzelmi kettősség fíninescu ugyancsak jellemző. 

Imádat és gyűlölet nála is ugyanazon nőre vonatkoztatottan

ti _
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szerepel. E szemlélet a túlfeszített s viszonzatlan érzel
mekben leli magyarázatát. A márvány-metafora kapcsán már 

tárgyalt Ámorul unei marmure /Szeretek egy márványképet - 

1868/ című költemény az érzéketlenség és a fékezhetetlen 

imádat kidolgozását követően a viszonzatlan szerelem ki
váltotta gyűlölet motívumával zárul:

"§i pasu-n urma-^i zboarä c-o tainicä minie, 

Ga un smintit ce catä cu ochiu-ngälbenit,
Cu fruntea-nvine^itä, cu fa$a cenu§ie

Icoana ce-a iubit."

"Én titkos gyűlölettel folyton nyomodba lépek, 

Mint aki sápadt szemmel kutatva nagy sután, 
Elkékült homlokával, hamuszín arccal néz egys

Imádott kép után".

/Tóth István ford./

Imádat és gyűlölet együttes jelenlétét jól mutatja 

utolsó versszak. A kétarcúságot előidéző felfokozott érzé
seket a vers egésze fejezi ki. Az érzéketlenség miatti 
düh, az elképzelt szerelmi beteljesülés okozta gyönyör, 
az imádatot kifejező hasonlatcsokor egyaránt szemlélete
sen rajzolja a szenvedélyek nagyságát. 3 a viszonyt lan
ság is végig adott. Tehát a lélektani paradoxont előkészí
tette Bminescu.

A román költő Venere §i Madonä /Vénusz és Madonna -
/Elmész - 1883/ című alkotásai 

az imént tárgyalt 

három Vajda-vers, mind egymás mellé. Az érzelmi kettősség, 

a pszichikai paradoxen hasonló eredete, a nő idealizált 

látásának s a valóságra való ráeszmélésnek a szembesítése, 
az imádott lény méltatlanságának, érzéketlenségének fel
ismerése, az érzelmek látszólagos megszűnte, a fájdalom 

s a mégis továbbélő szerelem, az alig rejtett könyörgés 

gesztusa a közös vonások. A két Eminescu-versben szavak,

az

1870/ és a Te duci 
több vonatkozásban állíthatók mind

• • •
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fordulatok egyezéseire is felfigyelhetünk annak ellenére, 

hogy az egyik mpnek Eufrosina Popescu-Marcolini a múzsája, 
a másiknak pedig Veronica.Д imárványszerűség, a szikrát 

szóró szemek, a démon szentté emelése szövegegyezés.
A Vényusz és Madonna Eminescu több versére emlékezte

tőén a címében kettősséget tartalmaz. Eufrasina Popescu- 

Marcolinire vonatkozik mindkét szimbolikus erejű név. A mu 

azt fejti ki, hogyan látta szerelmét a múltban, s hogyan 

látja a jelenben. így a címbeli metafori^a ellentmondása 

csak látszat. A múltban Madonnát látott a nőben, ami magya
rázza a költői felmagasztalást, az idealizálást. A kegyet
lenből, a lélektelenből szelíd angyalt alkotott, a démon
ból szentet. A mában megváltozottr a látásmód. Kihűlt a 

szerelem, a démon az, ami. Vajda Szerelem átka ciklusá
nak első darabjára emlékeztetnek Eminescu sorai:

"Tu írni pari о bacantä, ce-a luat cu-n§eläciune 

De pe-o frunte de fecioarä mirtul verde de martir, 

0 fecioar -a cärei suflet era sint ca rugäciunea, 

Pe cind inima bacantei e spasmodic, lung delir."

"Bacchánsnőnek tűnsz, ki csalfa kézzel aljasan lecsente 

Valamely szűzlány fejéről vértanúi mirtuszát,
Oly szüzét, akinek lelke szent fohász volt, tisz-Ц szende, 
MÍg a bacchánsnői szíven vad, vonagló láz fut át."

/Pranyó Zoltán ford./

A költemény következő versszaka a nő megvetését fejezi ki 
oly módon, hogy Eminescu ismét a Raffaelloéval állítja pár
huzamba saját költői eljárását. Istenséget alkotott a ke
gyetlen, hideg szívű, lelketlen asszonyból. A felmagasz- 

talás raffaelloi,a tárgy azonban alant&s a költő felismerése 

szerint. A csillaggal elválasztott utolsó két strófa lát
szólag váratlan fordulatot hoz a költői magatartásban.
A könnyek, a könyörgő pillantás a haragból megbocsátást
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varázsol. Sót, a kedves lábához térdepel, bocsánatért es- 

dekel, szidalmait igazságtalannak mondja. Mindenképpen 

imádja, még akkor is, ha démon. Tehát e versben az imádat 
és gyűlölet együttes jelenléte az érzelmek viszonzásának 

problemetikusságában, a kompenzálás szándékában, a szere
lem továbbélésében leli magyarázatát, mint Vajdánál.

/Elmész
elmenetelébe való belenyugvás csak látszat. Kompenzál, 
amikor a szenvedések elmúlásával vigasztalja önmagát. A 

nőt démoninak, ravasznak láttatja, hogy könnyebben túlte
gye magát a csalódáson. A tettetett érdektelenség élő ér
zéseket takar. Tegnap és ma, lángoló és kihűlt érzelmek 

szembeállítása nem a kedveshez való ragaszkodás önmaga 

ellentétébe fordulása, hanem a költő szűnni nem akaró sze
relmének megvallása. A pszichikai paradoxont Vajdához ha
sonlóan fejezi ki. A negatív előjelű érzéseket a vonzalom 

nagyságával hozza összefüggésbe. A viszonzatlan '.szerelem
ből annak magas hőfoka miatt lesz gyűlölet:

/ című költeményben a kedvesA Te duci • • •• • •

"Puteam numiri defáimátoare 

ín gindul meu sá-^i iscodesc, 

§i te uram cu-nver§unare,
Te blestemam, cáci te iübesc."

"Találhattam ki gondolatban 

Számodra szennyes neveket,
Gyűlöltelek, és átkozódtam 

Vadul, hiszen szerettelek"
/Szemlér Ferenc ford./

Az őszi kép, a haldokló álmok, az élet őrült ségne l^ikinté- 

se a mégis tovább élő fájdalomról tanúskodik. "Redä-mi co- 

moara unei clipe/ 6u ani de párere de ráu!" /Tőled egy 

perc kincsét szeretném/Sokévnyi súlyos bánatért!/ - hang
zik az utolsó két sor. Tehát a vers tulajdonképpen egyfajta

'
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rejtett könyörgés a kedveshez. Eminescu szereti Veronicát, 

mint Vajda Ginát.
A fejezet végév de nem utolsósorban kell utalnunk arra, 

a tényre, hogy szerelmi lírájukban lép be a magyar és a 

román költészetbe az érzékiség, az erotika. Gondoljunk Vajda 

Csapongás /1862/ című költeményének második részére, vagy a 

Vége van /1880/, a Szemközt /1803/, a Bertának /1883/, a 

Panaszok III. /1885/, az Éjjelek /1885/, A Fürdői emlékek 

/1887/ című alkotásokra; Eminescunál pedig a Noaptea 

/Éjjel
Gupidon /Cupido apród - 1879/, a Lasä-^i lumea 

el... - 1883/ és a Sara pe deal /Este a dombon - 1885/ pél
dázza leginkább a tabuk megszűntét a szerelmi lírában. Ér
dekes Szerb Antal és Kakassy Endre gondolatainak összecsen- 

gése e tárgykör kapcsán. Az előbbi Vajdánál, az utóbbi Emi
nescunál hangsúlyozza a fordulópont jelentőségét, az ero- 

tikum és a bölcselet témakörében bekövetkezett újítás jelle
gét, a konvenciókon való túllépést. Szerb Antal írja Vajdá
ból Szenvedélye két ponton feszítette szét a klasszikus és 

nemesi hagyomány korlátáit: az erotikum és a költői metafi
zika témakörében. Vajda az első költőnk, aki szakít a sze
relem biedemeier felfogásával
testi oldala, az érzéki szenvedély feloldódik, és hangot 

AULtalál". Kakassy Endre a következőképpen jellemzi Eminescu 

szerelmi költészetét: "Nála már, még a legromantikusabb 

helyzetben is, legtöbbször a szerelem testi oldala is meg
mutatkozik. Az avitt biedermeieres konvencióktól, azaz az 
előző költőnemzedék mintáiból elfordulva, a szerelem való
ságos életjelenségeit igyekszik Őszintén megragadni. Egy
azon időben romantikusan ábrándos és modernül érzéki. Költői 
fejlődése az erotikum körében ugyanúgy, mint a metafizika 

témakörében is,
előző korszakának szűk korlátáit.

S ezzel az analóg vonások dokumentálásának végére ér
tünk. Latható volt, elsősorban lírai műveiket elemeztük. 
Munkásságuk egyéb területeit csak néhány esetben érintettük. 

Ennek oka az, hogy hasonló vonásaik lírai költészetükben

• • «

- 1871/, a Dorin^a /Vágyakozás - 1876/, a Bajul
/Felejtsd

• • •
• • •

A férfiérzés, a szerelem• • •

valósággal szétfeszíti a román költészet
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tömbösödnek. Eminescu esetében természetesen nemcsak az 

életében megjelent alkotásokkal számoltunk. E fejezetben 

célunk az egyezések vagy hasonlóságok konkrét bizonyítása 

volt. Az analóg vonások komparatista szempontú elemzése, 
értelmezése kívánta meg a társadalmi, filozófiai, irodalmi, 

pszichológiai tényezők jelzését. Enélkül az anyag kompara
tista minősítése nem végezhető el. A hasonlóságokat kiváltó 

feltételek, okok és a párhuzamok összegzésszerű áttekinté
sére a következő fejezetben kerül sor.

ITT. ÖSSZEGZÉS

Dolgozatunk bevezetőjében jeleztük, hogy Vajda és Emi
nescu lírájában tipológiai analógiás jellegű párhuzamos 

vonásokat tételezünk fel. Az elsőiejezetben ismertettük, 

értékeltük azon irodalomtörténeti munkák következtetéseit, 

eredményeit, amelyekben Eminescut valamilyen módon /hol 
utalásszerűén, hol részletesebb kifejtés keretében/ kom
paratista összefüggésbe hozták magyar költőkkel, alkotások
kal. Mélyebb rokonság meglétéről Madách Az ember tragédiája 

és Eminescu Memento móri című emberiség-költeményei viszony
latában bizonyosodhattunk meg. A többi esetben vagy külső 

egyezések vagy kisszámú párhuzamok állnak fenn. Ennek elle
nére bizonyos életrajzi mozzanatok kölcsönös előfordulása, 

a kellően nem konkretizált irodalmi, filozófiai pesszimiz
musok hasonlósága, a néhány a világirodalomban viszonylag 

széles körben elterjedt motívum felbukkanása, egy-egy 
rokonsága nem pusztán irodalomtörténeti adalék, hanem a
pozitív komparatista szándék és funkció tanúsítása. A má
sodik fejezetben egymás mellé állítottuk Vajda és Eminescu 

költészetének azon vonásait, amelyeket kisebb vagy nagyobb 

mértékben hasonlónak ítéltünk. Természetesen a tájékozó
dásban felhasználtuk a két költő párhuzamaira utaló vagy a 

a hasonlóságokat a puszta megemlítésnél részletesebben tag
laló munkák eredményeit. Az egyes müvek, témák, eszmék, 
motívumok, képek stb. összefüggéseit, az adott tárgykörben 

elfoglalt helyüket, szerepüket s a témakörök /politikai fel

írni
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fogás, filozófia, önszemlélet, természet, kozmosz, szerelem/ 
kapcsolódásait érintettük. Volt l .1. szó a hasonló vonások o- 

kgriról, mennyiségéről, mélységéről az egyes mozzanatok, mü
vek vagy tárgykörök vonatkozásában. Itt az anyag egészére 

teszünk néhány megjegyzést.
Ha a tipológiai analógia fennállását kívánjuk bizonyíta

ni, abban az esetben nem elég a párhuzamok alapját képező 

anyag összegyííjtése, az egyezések dokumentálása még akkor 

sem, ha az egyes müveket adott szempontból elemeztük, ki
tekintettünk a tárgykörre, futólag pillantást vetettünk az 

életművekre, a konkrét esetekben az ok-okozati összefüggé
seket jeleztük. Szólnunk kell azokról a közvetlenül vagy 

közvetetten ható tényezőkről, amelyek a tárgyalt anyag s 

költészetük, pályafutásuk egésze felől kizárásos afpon vagy 

direkten bizonyítanak a tipológiai analógia mellett.
A komparatisztikában közhely, hogy az egyes irodalmi al

kotások, pályaszakaszok, életművek, műfajok, korszakok kö
zötti összefüggések több tényezőre vezethetők vissza. Evi
dencia az is, hogy a tényezők /történelmi körülmények, társa
dalmi mozgások, kultúrtörténeti motívumok aktivizálása, ha
tás, irodalmi helyzet, költői alkat, az alkotó magánéleti, 
közéleti, irodalmi érvényesülése é.í.t./ együttesen hatnak. 
Egyik mozzanatnak a befolyása sem kizárólagos érvényű, de 

vannak domináns erők, amelyek nagyobb mértékben határozzák 

meg az eredő irányát. Vajda és Eminescu esetében a tagadás, 
az opponálás, az elégedetlenség, a valóság ósdiét kritiká
jának életművükön végighúzódó vörös fonalát a társadalmi 
körülmények, az osztályhelyzet, a sorsérzés, a két költőt 

ért frusztrációk, magánéletük kudarcai, életkörülményeik 

alakulása magyarázza elsősorban. Mielőtt ezekre a körülmé
nyekre itt az összegzés szándékával kitérnénk, át kell te
kintenünk az egyezések hatásszerű eredetével kapcsolatos 

lehetőségeket.
Két költő párhuzamos helyei adódhatnak egyirányú, kölcsö

nös vagy külső hatásból, amely mindkét életművet érintette. 

Vajdánál többek között Vajda Péter, Vörösmarty, Petőfi;
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er-n Lenauj Schopenhauer befolyását tartják számon. Eminescu 

költészetében meghatározó a folklór ösztönzése, érvényesült 

továbbá Bolintineanu, V. álecsandrijvagy Sb&kespeare, Schiller, 

Schopenhauer, Lenau, Hugó stb. hatása. Ma már általánosabban 

elfogadott a komparatisztikában, hogy a kontaktológiai össze
függés létrejötte függ a befogadó belső feltételeitől, kész
ségeitől, azaz az átvevő aktivitásától. A befolyás különbö
ző változatai mint utánzás, vjfszhang, asszimilálás, átértel
mezés az átvétel lehetséges sokféleségére utalnak. A Bleyer- 

féle lejtőelmélet átvevőt dehonesztáló minősítése túlhaladot
tá vált. A hatás funkciójának értelmezése megváltozott, de 

hatás azért van, s szerepe nem becsülhető le. Az más kérdés 

hogy a tipológiai anlógiák komparatista szempontból érdeke
sebbek.

I

Ha Vajda és Eminescu első pályaszakaszának időszakát 

állítjuk egymás mellé, könnyen kínálkozik a megállapítás, 

hogy a magyar költő munkássága több mint két évtizeddel ko
rábban indult. Emellett az összevetett mozzanatok kronológi
ája is indokolja, hogy a kettőjük közötti egyirányú hatás 

kérdését először a Vajda - Eminescu szemszögből vizsgáljuk.
Eminescu nem tudott magyarul, bár egy időben foglalkoz

tatta a magyar nyelv elsajátításának gondolata. Gergei his
tóriájáról Barac nyomán vagy az erdélyi illetőségű ismerőse
itől, barátaitól hallottak alapján tudhatott. Ismerte Petőfi 
nevét, s néhány versét olvashatta román vagy német nyelven. 

Gáldi hívta fel a figyelmet az Ilma név ismeretére1. Az első 

fejezetben idéztük a Geniu pustiu /Szárnyaszegett géniusz/ 

című regény sorait, amelyekben Jókai nevét említi Eminescu.
A Madách^csal való összefüggésről ugyancsak az első fejezet
ben szóltunk. Ebben az esetben a hallomás útján történő tá
jékozódás vagy Az ember tragédiája német fordításának isme
reté elvileg nincs kizárva. Konkrét bizonyíték azonban tu
domásunk szerint mind ez ideig nem merült fel. Cälinescü2' a 

magyar vonatkozásokat tárgyaló két lapon ír arról, hogy Emi
nescu emlegette Petőfi, Pulszky Perenc és Jókai nevét. Ugyan
csak ír Az ember tragédiája és a Memento móri párhuzamairól.
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Cglinescu közli jegyzetében Eminescunak a magyar pusztáról 
szóló leírását /2257.sz.kézirat/. Szintén Cálinescu idézi 
a következő magyar szöveget, amely esetleg egyik forrása 

lehetett a De ce nu-mi vii című alkotásnak:

"Hull a levél, száll a madár, 
Itt az ősz 

Galambom a keblemre
Miért nem jössz?"

Slavici vagy Vulcan esetleg megemlíthette Eminescunak Vajda 

nevét, de erre nincs adatunk. Sem a Vajda életművét, sem az 

Eminescu munkásságát feldolgozó szakirodalom nem ír kettőjük 

közötti kontaktológiai viszonyról. A második fejezet elején 

tárgyalt munkák vagy csak együtt emlegetik Vajda és Eminescu 

nevét, vagy néhány konkrét párhuzamos vonásukra is utalnak, 

vagy az egyezések társadalmi-történelmi meghatározottságáról 
szólnak, hatásról viszont nem. Persze, ha valamilyen problé
máról még nem esett szó a szakirodalomban, az nem bizonyít
ja azt, hogy a probléma nem létezik vagy nem létezhet. Ösak- 

hogy a Vajda-versek idegen nyelvre való átültetéseinek idő
pontjai a magyar költő hatásának lehetősége ellen szólnak. 
Átnéztük a Vajda kritikai kiadás első és második kötetének 

jegyzetanyagát. Eminescu életében s általa beszélt nyelven 

az Atyámmal, a Sirámok I. /Száll a hegyre.../, a Sirámok X. 
/Mikor a nap.../ a Szerelem átka V. /Látlak én még

/, a Gina emléke XXVI. /Én- 

/, a Liszt Ferenchez és az Otthon című költe
mények jelentek meg. A nyolc vers Vajda lírájának 3 7o~át 
teszi ki. 3 ráadásul a müvek köstül csupán kettő szerepel 
a rokonított versek sorában. Tehát ha még be is bizonyosod
na, hogy Eminescu ismerte ezeket a fordításokat, annak sem 

lenne különösebb ^eáe^tősége a hasonlóságok eredetének ma
gyarázatában, mert a számbavehető költemények száma eltör
pül az analógiákat tartalmazó művek száma mellett. így 

Vajda-hatásról Eminescu esetében nem beszélhetünk.
A hatás kérdését nézzük meg Eminescu oldaláról! Vajda 

nem tudott románul. A szakirodalom kettőjük hatásszeru össze
függéseiről szóló ill. nem szóló adataira az imént utaltunk.

/, a• • •

Gina emléke X. /Szegény öreg 

nekem már
• • •

• • •
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Nem marad más hátra, mint Eminescunak a Vajda életéhen né
met és magyar fordításban megjelent verseire hagyatkozni.
E költemények a 80-as években láttak napvilágot. Az átül
tetett művek kis száma ezúttal is a hatás valószínűsége 

ellen szól. Vajda lírájának utolsó szakasza esik erre az 

időre. Születnek ugyan a magyar költőnek ebben az idősza
kában s a 90-es években olyan versei, amelyeket dolgozatunk 

második fejezetébén összevetettünk Eminescu alkotásaival, 

de ha ezen költemények jegyzékéta'Vajda által fordításban 

elérhető Eminescu-versek jegyzékével összehasonlítjuk,arra 

a következtetésre juthatunk, hogy a hatás itt sem bizonyí
tott.

Az előbbiekben elmondottak s a hasonló vonások erős 

kapcsolódása a két életmű belső rétegeihez amellett szólnak, 
hogy Vajda és Eminescu viszonylatában sem egyirányú, 
kölcsönös hatás nem áll fenn. A párhuzamok létrejöttében 

viszont közrejátszottak olvasmányélmények, melyek szépiro
dalmiak s filozófiaiak. Ez a körülmény nem mond ellent a 

tipológiai analógia feltételezésének és bizonyításának.
v- v
Durisin könyvében a társadalmi-tipológiai, az irodalomti
pológiai és a lélektani-tipológiai összefüggések elemezését 
követően behatóan foglalkozik az érintkezési kapcsolatok és 

a tipológiai összefüggések kölcsönös f eltételezettségéve]?.
S emellett Vajda és Eminescu esetében a külső hatás nem 

kizárólagos ok a hasonló vonások létrejöttében. Sok egyezé
sük meg egyáltalán nincs összefüggésben átvétellel, vala
milyen szépirodalmi vagy filozófiai gondolat asszimilálá- 

sával.

sem

Irodalmi vonatkozásban a romantika néhány széles kör
ben elterjedt sajátságáról kell feltétlenül szólnunk. Vaj
dára és Eminescura is jellemző a szélsőséges ellentétek 

kedvelése, az ellentétes lélkiállapotok átélésének képessé
ge. a második fejezetben látszólagos pszichológiai paradoxo
nokról beszéltünk, amikor a Memorandum és a Scrisoarea II 

/Második levél/ egybevágó érzelmi, szemléleti töltéséről 
szóltunk,
let együttes jelenlétére mutattunk rá. E mozzanatok kétség

vagy amikor szerelmi lírájukban imádat és gyűlő-
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tetenül köthetők a romantika látásmódjához, ám kimutathatók 

a belső indíttatások is. A Memorandum és a Scrisoarea II ese—
a gyűlölet felsőfokának a kifejezése 

az imádatot és átkot, gyűlöletet szembe-
tében az elkeseredés, 

a költői szándék; 
sítő versekben pedig a ki nem alvó, nem csendesülő viszon
zatlan szerelem érzelmi hullámverése tükröződik.

A romantikára jellemző a különleges, a rendkívüli, a
felnagyítás. Mindez Vajda és Eminescu költészetében is je
len van. Havas csúcsok, sivatagi tájak, kozmikus jelenségek, 
nagy szenvedélyek jellemzik lírájukat. Az irodalmi ösztön
zés azonban ötvöződik a társadalmi körülményekből s az egyé
ni sorsbői levezethető kielégületlenség érzésével.

Ugyancsak a romantika jellemző vonása M az egyén és• • •

a társadalom közti konfliktus ábrázolása az egyén szempontjá
ból." Vajda és Eminescu egyezéseinek nagyobb része ezt a kon-|- 

•'liktust tükrözi. A társadalombírálat, szegénységük bevallá
sa, a dicső múlt ábrázolása, a természetbe menekülés, a gye
rekkor felidézése, a halálvágy, az önérzetes, magát a halha
tatlansággal vigasztaló zseni motívumai é.x.t. "ez egyén és 

a társadalom közti konfliktus" kifejezésének variációi. 

Életrajzuk s az e tárgykörhöz tartozó verseik keletkezésé
nek körülményei egyértelműen bizonyítják, hogy itt sem ro
mantikus pózról, átvételről van elsősorban szó, hanem mélyen 

megélt, valós konfliktusok ábrázolásáról.
A romantika tette népszerűvé a zseni-elméletet, amely 

a romantikus művészi individualizmus legmagasabb foka1,'5• • •

Vajda és Eminescu e tárgykörének vizsgálatakor hosszasan 

foglalkoztunk az életművekben előzményekkel, felfogásuk 

kialakulásával és belső Ösztönzőttségével. Szóltunk a kompen
záló funkcióról s a zseni fájdalomból és büszkeségből össze
tevődő magányáról, ami a két költő helyzetével, lelkiálla
potával magyarázható.

A nemzeti múlt felidézése szintén a romantika kedvelt
képviselőinél ez az illuzórikustémája. A passzív romantika 

sá n/agyított múltba menekülést jelentette, Közép-Európa 

romantikus alkotói viszont a nemzeti érzést erősítették a
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múlt eszményítésével, jelen és múlt szembesítésével. Vajdánál 
és Eminescunál a dicső múlt felidézésének nem az illúzióvesz
tett múltba menekülés, hanem a jelen társadalom bírálata a
magja.

Horváth Károly az életintenzitás igényéből eredezteti a 

romantika "mindent-átélés igényét”, s ennek következménye
ként fogja fel ”
zést.” "Az élet minden oldalának számó^artása, s az emberi 
dolgoknak a természet egészével való kapcsolatba hozása jel
lemzi vonása minden romantikus költészetnek”61- írja. Vajda 

és Eminescu lírájában a természet központi szerepet tölt 

be. A két költő a természetbe vágyik, az élet viszontagságai 
elől a természetbe menekül. Fájdalmukat a természetnek pa
naszolják el. Szerelmes óráik tanúja a természet. A gyerek
korba vágyakozásuk a természetbe vágyódás is egyben. Halálu
kat a természettel való egybeolvadásként képzelik el. Náluk 

a természet felmagasztalódik, megdicsőül, megszemélyesítődik. 

Óriási szerepe nemcsak az életintenzitásból vezethető 

hanem a menekülés, 
érzéséből, a tarsadalombírálat gesztusából is.

Vannak költészetükben olyan hasonló vonások, amelyek nem
csak irodalmi előzményekkel köthetők óvatosan össze, hanem fi
lozófiai indíttatásokkal is. Ezekről a sok szerzőnél felbukka
nó gondolatokról, motívumokról nem lehet teljes biztonsággal 
megállapítani, hogy honnan, kitől származnak. Vajdánál és Emi
nescunál a világ színház metaforája, a világ, az élet álom— 

szerűsége, az örök jelen gondolata, a körforgás elméletének 

létértelmezo funkciója kétségtelenül ném mentes az előbb em
lített hatásoktól. Calderonig, Shakespeare-^-ig vissza lehet 

vezetni egyes mozzanatokat, leginkább azonban Schopenhauer 

ösztönzésével kell számolnunk. Az átadó-átvevő közötti egy
oldalú függőségről, alárendeltségről itt sincs szó. Schopen
hauer gondolatai az illúzióvesztést magával hozó XIX. század 

második felében váltak széles körben népszerűvé, s nem világ
rajövetelük idején, ami az eszmék terjedésének társadalmi
történelmi meghatározottságát bizonyítja. Ezért kell hangsú-

a természet jelenségeivel való együttér-• • •

le
megpihenés szándékából, az űzöttség
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lyozöunk a befogadók készségeit, hajlandóságát s az adott 
hasonló vonások életművekben folytonosságát. Vajda és 

Eminescu e tárgykörben is önelvű költészetet alkotott#
Összegezve a hatásnak az analógiák létrejöttében be

töltött szerepét, elmondhatjuk, hogy a befolyás nem 

mináns tényező. Evidencia, bizonyos kontaktusoktól egyet
len alkotó sem mentes# A lényeges kérdés mindig az, mennyi
re sikerült a költőnek saját, önálló, független világot 

teremtenie. A magyar és a román irodalomtörténet Vajda és 

Eminescu költészetének öntörvényuségét meggyőzően bizo
nyította. A szaktekintélyekre való hivatkozást mellőzve 

mindehhez hozzáfűzhetjük, hogy a hatásszerű összefüggések
kel is magyarázható analóg vonások esetében kimutathatók 

a belső feltételek, azok a körülmények, amelyek a társada
lom, az osztályhelyzet, az egyéni sors, a költői alkat, a 

lelki diszpozíciók, az irodalmi élet felől nyitnak utat 

témáknak, eszméknek, szemléletnek, költői magatartásnak#
A továbbiakban ezekről a dominánsan érvényesülő tényezők
ről szólunk.

A méghasonlottság, a sértettség, az üldözöttség, az el
utasítás, az oppozíció mint magatartásformák; társadalom
bírálatuk, az arisztokrácia kritikája, szegénységük felpa- 

naszólása, a párizsi kommünnel.: való rokonszenvezésük, zse
nitudatuk, Napóleon-kultuszuk, a természetbe menekülés, az 

élet megátkozása s a halál kívánása é.í.t. egyjazon tőről 
sarjadt. Ez az egyén összeütközése a korral, melyről mint 
romantikus vonásról szóltunk, s amelyről megállpítottuk, 

hogy nemcsak az egyéniség kultusza, az egyéniség megduzza- 

dása az ok, hanem a kor viszonyai is. Köpeczi Béla korábban 

már említett bevezető tanulmányában Sőter Vajdáról szóló 

sorait idézi, s 

"Az alapélmény, a 

,‘liktus a korral s a szerelem, a
"bírálat csak ennek a konfliktusnak közvetett kifejezése, 

megszólaltatása"^.

do—

mindkettőjük fő indítékát véli megtalálni: 

tudat legfontosabb tartalma mindig a konf—
a közéletifilozófia 9 99 9

Legyen szabad ehhez két megjegyzést fűz-
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nünk! Az evidencia, hogy mások a konfliktusok specifikumai 
politikai, filozófiai, szerelmi költészetükben, csak az alap 

közös. A korabeli és a későbbi szakirodalom hivatkozott a 

konfliktusok felnagyítására, az önértékelés tulhajtásából 
adódó feszültségekre, az érzékenységre, az élhetetlenségre. 

Adatokat, anekdotákat sorakoztattak fel megállapításaik bi
zonyítása céljából. Kétségtelen, nem egy tény szól a meg
felelő alkalmazkodás, az elkerülhetetlen kompromisszumok, 
a célszerű életvezetés, a beilleszkedés képességének hidnya 

mellett, ám az összkép kialakításában döntően más körülmé
nyek vesznek részt. A fő tendenciák érzékeltetése céljából 
egymás mellé állítunk néhány egybevágó életrajzi epizódot, 

amelyeknek a kihatása megítélésünk szerint egyáltalán nem 

epizódszeríí, hanem jóval több annál, a Petőfi-Eminescu vi
szonylatban a szláv származást, a névváltoztatást, a van- 

dorszínészi életet éppen mi minősítettük felszíni jegynek. 

Itt azonban mélyen ható, tartósan érvényesülő élmények pár
huzamba állításáról van szó. Az életrajzi egyezéseket nem 

azért idézzük, hogy az analógiák körét bővítsük, hanem a 

létértelmezés, a beállítódás, a sorsérzéa jobb megvilágí
tása céljából.

Elsőként arról szólunk a szakirodalom adatai s felte
vései alapján, hogyan döbbenhettek rá gyermekkorukban az 

osztálykülönségekre, amelyek bennük a kirekesztettség, a 

csalódottság érzését bizonyára felkeltették, ha az az élet
kor miatt csak később s költői formában, társadalombírála
tuk, politikai felfogásuk motívumaként jelenhetett meg.
Vajda édesapja szolgalegényből jágerré, majd főerdésszé 

küzdötte fel magát. Kiemelkedett a jobbágysorból. Beosz
tottjai voltak. Társadalmi helyzetének javításáért szívó
san dolgozott. Kern a társadalmi ranglétre legalján helyez
kedett el, de a társadalom piramisának egészéhez viszonyít
va mégisXcsak alul. "A főerdészség a gazdatisztihez hason
ló állás volt, már-mar értelmiségi jellegi! Egy csomó 

akiket ő fogadott fel'1'8 - írja
• • •

kerülő volt a keze alatt,
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Komlós a közvetlen környezethez viszonyított társadalmi emel
kedés érzékeltetése céljából. Ugyancsak Komlósnál olvashatók 

a társadalmi hovatartozásra való ráébredést megrajzoló
sorok: ua kis Vajda János elsőnek érezhette magát a környé
kén. Ahogy azonban serdülni kezdett, kinyílt a szeme az 

osztálykülönbsegekre, valamint saját társadalmi helyzetük
Üalacsonyságára."

Eminescu édesapja elérte a cäminar címet, ami kisbo- 

jári rang. Szintén vannak beosztottjai- S ugyancsak szívó
san megdolgozott társadalmi pozíciójának javításáért. Köz
vetlen környezetében számított valakinek. Az öreg Eminovici 
a fiúgyermekeket iskoláztatja. Mindannyian külföldön is ta
nulnak, csakhogy nagy nélkülözések közepette. A gyermek Emi-
nescunak szintén része lehetett az előbb Vajda kapcsán 

említett ráébredés, csalódás élményében. E probléma látta- 

-b<lsa céljából Bóka és Kakassy könyvéhez fordulunk.
Bóka a következőképpen írja le Vajda gyermekkori konf

liktusát, azt, ahogyan az apjára büszke gyerek rádöbben
hetett társadalmi helyzetére: ” De egyszeresek ki kellett 

világolnia, hogy a fák, vadak, jágerek, tolvajok ura' maga 

is főhajtő szolga a szolgák közt. Talán az országbíró űrék 

tartottak egy nagy vadászatot s az nyitotta fel a szemét. 
Nemcsak azt láthatta meg, hogy mekkora a 

nokies dr és egy ilyen Nimród vadászata közt 
ő apja volt, hanem azt is, hogy Monokies drék vadászatain 

a Nimródok görnyedve viszik a vadásztáskát, lihegve hajt
sak fel a vadat s nem tudják, melyik lábukra álljanak, ha 

valamelyik dri vadász megszólítja őket. S a Monokies urak
sem hasonlítottak a hajdani csárdabeli 

** Ezzel a gyermek Vajda által átélt konflik-

különbség Mo-9 9

amilyen az9 9

asszonyai semmilb_pn 

szolgálóhoz
tussal kapcsolatban Bóka később még megjegyzi: UA psradi-

addig volt paradicsom, míg az ismeret kígyója bele nem

• • •

.csőm
költözött. Legkésőbb akkor történhetett 

lett Vajda Jánosból.'*^
, mikor városi diák

jíz előbbihez következményeiben hasonló lelki folyamatot
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ír le Kakassy Eminescu gyermekkorával kapcsolatban. "Gheor- 

ghie§ Eminovici, a költő édesapja, az egyik l^iagyobb észak- 

moldvai bojárbirtokot adminisztrálja: a dumbraveni-i Bal§- 

uradalmat. Magas kerítés övezte hatalmas park közepén emel
kedik a kastély, ahová a cselédségen kívül közönséges ha
landó nem tehette be a lábát. Még Gheorghie§, az intézői 
teendőket ellátó újdonsült kisbojár sem, akinek szokásos je
lentését a nyitott kőtornácon vagy az udvarmélyi gazdasági 
épületek között hallgatta meg az uraság, ha egyáltalán meg
hallgatta. Az Eminovici-gyermekek csak a kerítésen át bá
mulhatták meg a park sétányán alá-fel száguldozó po'nilovas, 
bojárcsemetéket. így születik meg a kis Mihály lelkében 

a legelső benyomás, a legelső kép a kiváltságos osztály 

ama másik világáról
Az egybevágó gyermekkori élmények azért méghatározóakj 

mert a családok társadalmi pozíciójához kapcsolódó illúziók 

és a valóság szembesitődése mérgező, romboló erejű konflik
tus, amely az életkor miatt az érzelmi szférát töltötte 

meg, majd később az érzelmi szintű átélés egyre jobban át
terjedt az intellektus területeire, a gyermekkori élmények 

maradandóságát a pszichológia bizonyította. S van ennek a 

problémának más vonatkozása is. Illyés Gyula mondta Petőfi 
kapcsán egy interjúban, hogy a társadalmi hierarchia leg
alján elhelyezkedők körülményesebí>fljuthatnak el az élet 

megváltoztatásának szándékáig, nehezebben ismerik fel a 

változtatás lehetőségeit, mert túl mélyen vannak. Optimá- 

lisabbak a lehetőségei azoknak, akik ugyan nem a társadalmi 
piramis legeslegalján helyezkednek el, de nem sokkal fölötte. 

Ez utóbbiak látják azt, hogyan élnek, s tudják azt, hogyan 

élhetnének. Valami hasonlóról van szó Vajda és Eminescu ese
tében is. Ezért a lázadó hangok. S ezért jutnak el legalább 

az elutasítás gesztusáig olyan korban, amikor a forradalmá- 

ri típusú cselekvésnek kevés tere van. Természetesen ebben 

nemcsak a származás s a belőle fakadó, mar gyermekkorban

• • •

jelentkező keserű tapasztalatok játszanak szerepet.
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Az előbbiekhez hasonló hatásúak az irodalmi életben 

szerzett tapasztalataik. Mindkettőjüket megviselte az időn
ként teljesen szélsőségessé váló ellenséges fogadtatás.
Vajda körülményesen tudta köteteit kiadni. Ha a kiadas meg
valósult, a könyvpiacon nem volt különösebb sikere. Hem 

vált korában népszerű költővé. A nagyközönség nem ismerte# 

Eminescu 1883-ban Vulcantól kapott verseiért először tisz
teletdijat. Levelében meghatottan mondott köszönetét érte. 

Első kötete betegségének kitörése után jelent meg. Ibräi- 

leanu Írja: '^Iminescut voltaképpen csak betegsége után is
merik el, sőt ismerik meg költőként.^ Kakassy hasonlóan 

nyilatkozik az elismerés higanyáról: "Lesújtó tény, de 

mégis tény, hogy a burzsoázia körében nem versei, hanem 

betegsége, majd tragédiája révén ismerik meg nevét. Uem 

.Az Esticsillag, hanem az elmekórházból keltezett újság
riportok keltik fel iránta a közönség figyelmét

Mind Vajdát, mind Eminescut annyira szélsőségesen ítél
te meg a korabeli kritika, hogy az ma már abszurdumnak 

tűnik. Gyulai Pál, aki a magyar irodalomkritika történeté
nek jelentős egyénisége, nem rokonszenvezett Vajdával,ami 
közismert. 1877-ben, Vajda Újabb költemények című kötete 

kapcsán nyersnek, dagályosnak, nehézkesnek, erőtlennek 

mondja Vajda mííveit. "Bulla Jánosnak több ízlése és elbe
szélő tehetsége van, mint Vajdának, bár meg kell vallanunk, 

hogy a Tündéröv sem sikerült költői beszély." - Szinte 

felesleges hozzáfűznünk, hogy a magyar irodalom értékrendje 

szerint Vajda János a költő, Bulla János pedig szerény iro
dalomtörténeti ténnyé vált. Kakassy idéz hasonló jellegű 

értékelést Eminescuról. Bonifaciu Florescu, aki a maga ko
rában szaktekintélynek számított a román kritikában, egyik 

cikkében Eminescuval és költőtársaival mint pozitív értéket 

állítja szembe Matilda Kugler és Veronica Miele költőnőket.
előbbi nevet az irodalomtörténetből, az utóbbit 

pedig Eminescu költeményeiből s a költőről szóló életrajzból, 

tanulmányokból ismeri, ahogyan Gina nevét nálunk Vajda

Az utókor az
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életművéből és irodalomtörténeti munkákból.
Irodalmi téren elszenvedett sérelmeikkel jár együtt 

életkörülményeik negatív alakulása. Mindkettőjükkel kap
csolatban felfigyeltek az életrajzírók a gyakori lakás
cserékre, ami nem az anyagi jólétből származó igényesség 

megnyilvánulása, s nem pusztán belső nyugtalanság folyo
mánya, hanem elsősorban életük, helyzetük diktálta kényszer. 
Komlós írja Vajdáról: "Lakást lelftőleg ott keres, a Vasár
napi Újság szerkesztősége, az Egyetem utca közelében. 
Feltűnő'0 gyakran változtatja őket. Elvált felesége emlékira
taiban következő lakásai vannak megemlítve: Múzeum - krt. 
22., Régipo^ba-utca, Lövész-utca, Kerep%í-ut 11., Tompa
utca, Vámház-körut, Üllői-ut 24 

utca, Budán, Vámház-tér."
Kakassy hasonló adatokat szolgáltat Eminescuval kapcsolat
ban. "Eddig nem kevesebb, mint nyolc bukaresti szállás
helyét jelölték meg a kutatók” - írja. Kakassy adatai sze
rint 1877 novemberétől betegségéig a következő helyeken la
kott a költő: Raisa anyó Speran^ei utcai házikójában, Ma- 

iorescunál a Sf. Vineri utcában, Kremnitz doktornál, is
mét Raisa anyónál, a Caimata utcábpn, A äzent-Constantin' 
külnegyed Segmentului utcájában, az Énei utca 1. szám alatt, 

Slavici-éknal a Galea Victoriei 102. szám alatt, az Epis- 

copiei utcában, a Buze^ti utca 5. szám alatt, majd ismét 
Slavici-éknáí!8

Mindkettőjük szamára a megélhetést az újságírói munka 

biztosította. Ez a tevékenység a költészet művelésétől vette 

el az energiát. Az újságírás velőt apasztó robotjára mind 

Vajda, mind Eminescu panaszkodott. Panaszuk nem valamiféle 

képzelt agyonhajázoltság megnyilvánulása, hanem adatokkal 
igazolható valóság. Vajda sokak által idézett sorai: ”Csön- 

des irtózattal és mélabuva^tölt el 
különféle tárgyú cikkek s munkálatok sokasága. Mintha egy 
óriás piramis emelkednék előttem, melyet az ókori rabszolga 

munkásságával magam emeltem sorsom mostohaságanak emlékéül.

Országút 29», áranyKéz- 
Tehát tizenegy helyen lakott.

•»

általam prózába Írott• • •
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Mert bizonyos, hogy mindeme müvek, igen csekély kivétellel 
a létért való küzdelem sanyarú kényszerűségének szüleményei. 
Verset Írtam, nem mikor kedvem, mert az volt mindig - de 

csak mikor időm volt hozzá. Prózát kellett Írnom, vagy akar
tam, vagy nem, későn, korán. E cikkek mindenike egy-egy
sirhaloüi, mely alá egy meg nem született költemény eszme je> 

hangulata, mint megannyi vilii van eltemetve." caii-
idézi Eminescu fáradtságról, kiszikkadásról, c^Lódott-nescu

ságról tanúskodó sorait, amelyekből kiviláglik a versírást
akadályozó robot: "л személyemben egy nagyon fáradt embert 
kell elképzelned, mióta egyedül vagyok az elveknek ebben a 

szatócsboltjában, s ez feül még beteg is, akinek legalább 

hat hónap pihenésre volna szüksége, hogy rendbe jöjjön.
Én pedig közel hat éve kínlódom ebben a taposómalomban, 
ebben a bűnös körben, amely mindennek ellenére az egyedül 
igazi; hat éve nincs nyugtom, nincs nyugodt pihenésem, amire 

pedig olyan nagy szükségem volna, hogy a politizáláson ki-
vül valami egyebet is dolgozhassam

és Eminescu lírai életműve kevés alkotásból
• • •

Vajda:.
áll. A magyar költő kisebb költeményeinek száma a töredé
kekkel együtt kétszázötvennégy. Vajda életének utolsó 

harminchat esztendejére mindössze nyolcvannyolc lírai mű 

es ik, ami évi átlagban közelebb van a kettőhöz, mint a 

háromhoz. Ebben az időben akad nyolc esztendő /1865; 1868;
1870; 1871; 1873; 1874; 1890; 1894;/ amelyhez egyetlen 

lírai verse sem köthető. Eminescunak rengeteg a véglegesen 

fejezet munkája. Életében nyolcvannyolc verse jelentbe nem
meg. a betegség elhatalmasodásával /1883/ művek megjelen
tetéséről lehet beszélni, alkotásról kevésbé, hiszen töbti-

kéziratok kiadásárólnyíre korábbi tervek, változatok, 

van szó annak ellenére, hogy sok az egymást felülmúló alko
tás. Eminescu költői munkásságának legtermékenyebb idősza-

hiszen " a Ia§i-ban éltölkát 1874-1877 közé teszik,
* * (í /Г ftött idő volt, amikor a viszonylagos létbiztonság lehtővé

1Atette számára a szellemi munkát". Nem akarjuk az energiák

• • •
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java részének felemésztódését kizárólag csak az újságírással 
összefüggésbe hozni, mert a versek kis száma az alkotói 
vénával, az erők koncentrálásának képességével s az élet 

egyéb tényezőivel is magyarázható. Az azonban kétségtelen, 

hogy az újságírói munkából eredő lekötöttségük, enerigia- 

veszteségük meghatározó érvényű. Mindketten politikai új
ságíróként tevékenykedtek, s mindkettőjük életművében a 

publicisztikai munkásság tekintélyes mennyiségi túlsúlyban 

van a költészettel szemben.
Az előbbiekben egymás mellé állított életrajzi mozzana

tok hasonló befolyású tényekkel egészíthetők ki. Vajdánál 
a világosi bukás, kényszerű itáliai katonáskodása, Gina 

elvesztése, elszigetelődése, a hazaárulás gyúanújának fel
merülése, cslódása a létrejött kiegyezés elért eredményeiben, 
betegeskedése, anyagi gondjai, félresikerült házassága; 
Eminescunál a középiskolai kudarcok /pl. görög vizsga Ba- 

lázsfalván/, az egyetemi években elszenvedett nélkülözései, 

a filozófiai doktorátus megszerzésének feladása, a könyv
tárigazgatói állás elvesztése, tanfelügyelői tapasztalatai, 

magánya, anyagi gondjai giönnek leginkább számításba.
feltehető a kérdés, hogy a társadalmi berendezkedés 

hatása, a kor viszonyai és eszméi, a korélmény miért nem ér
vényesült a Vajdával és Eminescuval kisebb vagy nagyobb rész
ben ellentétes magatartású, szemléletű alkotóknál olyan mó
don, mint náluk. Azonos ^;or különböző felfogását, átélését 

a különböző társadalmi pozíciók teszik lehetővé. Németh 

G. Béla a következőket írja e problémáról: nEgy-egy kor 

történeti egysége valóság; az egységes, mindenki által egyen
lőképpen átélt kor azonban szellemtörténeti fikció. A kor 

történeti egysége valóséig, korélménye azonban nem az. S nem
csak s nem elsősorban az átélők lelki, művelődési /stb./ 

körülményeiről van szó, hanem a /részben/ ezeket is megha
tározó osztalykülönbségeikről. a ukori!-nak nincs egységes 

élménye önmagáról; a rétegeknek, osztályoknak van, s a

hozzájuk tartozó egyéneknek.
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Vajda és Eminescu szemléletének, magatartásának ala- 

lulásában szerepet Játszott az önbecsülés. Mindketten tisz
tában voltak önmaguk értékével. Önértéktudatuk a kívülről 
Jövő értékelésael ütközött össze. Felfokozott cselekvési 
vágyuk a cselekvés korlátozott lehetőségeivel kerül ellen
tétbe. Indulatiságukat, hevességüket, érzékenységüket ezek 

a körülmények idézték elő illetve fokozták a korábbiakban 

elmondottakon kívül. A nagy arányok, a kibékíthetetlen 

ellentétek ábrázolásának kedvelése szintén összefüggésben 

van lelki feszültségeikkel. Befeléfordulásuk ugyancsak 

magyarázható az egyéni ambiciók és az önmegvalósítási le
hetőségek között tátongó szakadékkal.

Közép-Európa irodalmaiban sok párhuzamot hozott létre
a történelmi fejlődés s a társadalmi mozgások egyező vagy

fáziskés/bőlhasonló üteme. A komparatisztika felfigyelt a 

adódó analógiákra. Ezen a tájon eszmei áramlatok és stí
lusok Jelentkeztek Nyugat-Európához viszonyítva később. 
Stílusok torlódta^ egymásra, s éltek itt nyugat-európai 
kimúlásuk után. Részben ez a magyarázata annak, hogy 

Vajda és Eminescu a romantika és a modernség között áll. 

Alapvetően a romantikához kötődnek, de túl is lépnek raj
ta. Vajda romantikus vonásaira többek között Barta János
és Komlós Aladár mutatott rá. Eminescu romantikus témáit 

Cálinescu behatóan tárgyalta. Életérzésük, merész asszo
ciációik, a szimbolikus alkotásmód megközelítése vagy meg
valósítása néhány versükben, költészetük erős gondolati 
tartalma, Eminescu kísérletezése a román szabad vers meg
teremt éséVfeli a modernséget előlegező vonások. Vajda és 

Eminescu romantika és modernség közti helyzete nemcsak a 

közép-európai fejlődés sajátságaival magyarázható, hanem 

azzal is, hogy például a romantika és a szimbolizmus - 

amint erre Komlós Aladár rámutatott - nem all olyan messze 

egymásból, mint a stílusáramlatok merev egymásutániságát 
tekinthe véve gondolnánk.

Végül kisebb mértékben ugyan, de a hasonló vonások 

okai között említhetjük meg a gondolati, képzeleti
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közhelyeket. Világirodalmi közhelyeknek is nevezhetjük 

ezeket. Vannak olyan motívumok, amelyek széles körben 

terjedtek el az irodalomban. Létezésük az általános 

béri helyzetekkel és képzeletileg könnyen elérhető voltuk
kal okolható meg. Komparatista szempontból nem túlzottan 

érdekesek.

em-

Á párhuzamok feltételeinek, okainak áttekintését kö
vetően ismételten kijelenthejtűk, hogy Vajda és Eminescu 

költészetében tipológiai analógiás jellegű komparatista
összefüggésekre bukkanunk. Kettőjük lírájában az egyezések
vagy hasonlóságok száma tekintélyes. Az analógiák nem
korlátozódnak egyes pályaszakaszokra, hanem megfigyelhetők
az életművek teljes hosszmetszetében. Nem egyik vagy másik
témakörükben jelentkeznek hasonlóságaik, hanem mindegyik
jelentős tárgykörükben előfordulnak. Sokszor tapasztal
ható az. hogy versbokrokban bukkannak fel a párhuzamok.
Ezek a vonások többször szerepelnek a művek lényeges ele
meként. Az egybeesések gyakran poétikailag magas színvonalú 

alkotásaikban fordulnak elő. Lírájuk jellegzetes vonásai
ról van szó.

Természetesen akadnak kevésbé meghatározó párhuzamok 

is. Mindkettőjük életművéhez hozzátartozik a versesepika, 
a próza és a publicisztika, de mindkettőjüknél a líra játs
sza az elsődleges szerepet. Dózsa Györgyről Vajda és Emi
nescu egyaránt nagyobb lélegzetű müvet szándékozott írni, 

de tervük nem valósult meg. A Memento móri és a Kísérte
tek hasonló címadásának nincs különösebb jelentősége, hi
szen az azonos címek lényegükben különböző alkotások élén 

állnak. Szüleik családjában nagy volt a gyermekáldás, ami 
abban ajkorban nem számított ritkaságnak. S minctetten vol
tak vándorszínészek is.

Már dolgozatunk bevezetőjében szóltunk arról, hogy 

nem abszolút érvényű analógiákat tételezünk fel. A máso
dik fejezetben a p^ttiuzamok kontextusának felvázolásakor 

vagy jelzésekor nem egyszer fény derült az eltérésekre. Itt 

nem vállalkozhatunk az eltérő sajátságok szisztematikus
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feldolgozására, csak néhány különbözőségükre tekinthetünk 

ki futólagosán. Természetesen különböző vonásaik a párhu
zamokhoz hasonlóan megokolhatok. A nyelvi sajátságok, a 

belső irodalmi hagyományok, a sajátosan nemzeti problémák, 
az asszimilált művelődési anyag jellege, az életrajzi 
mozzanatok, a költői tehetség ereje, s leginkább a törté
nelmi-társadalmi körülmények határozzák meg az eltéréseket.

Irodalomtörténeti szerepük, jelentőségük az egyik 

példa az egyezések és eltérések együttes jelenlétére. A 

romantikus és a modern jegyek kombinálódásáról már szól
tunk. Eminescu irodalomtörténeti jelentősége a Petőfiéhez 

mérhető. Talán ezért vetették össze leginkább oly sokan 

Petőfit és Eminescut. A román költő értékesében a szok
ványos irodalmár! óvatosság ellenére gyakran szerepel az 

"egyikbe a legnagyobb", sőt a 

minősítés, ami nem elragadtatottságból eredő túlzás, ha
nem realitás. Eminescu költészete világirodalmi mércével 
mérhető. Az európai kései romantika egyik legnagyobb egyé
nisége. Vajda nem tartozik a magyar líra legszigorúbb 

értelemben vett élvonalához, lem Balassi, Csokonai, Vö
rösmarty, Petőfi, Arany, Ady vagy József Attila nagyság
rend ű költő. Remekműveinek száma viszonylag kicsi. Sok 

az olyan lírai darabja, amelyben a poétikai szinvonal 
hullámzik. Nem egy alkotásában remek sorok vannak, a mü- 

egész azonban nem az.
A nemzeti problematikájukban közös a nemzet jövőjének 

féltése, az ország fejlődésének áhítása, a nemzeti nyelv 

óvása, művelésének előtérbe állítása. Nem független ettől 
nacionalizmusuk. Vajda nemzetiségi szemléletéről mutatja 

ki Csukás Istvánba lírát, a vers*nagyepikát, a prózai íráso
kat , a röpiratokat és a publicisztikai munkásságot elemez
ve a 48-as időktől a költő öregkoráig, hogy nem elferdülés- 

ről, időnkénti kisiklásról van szó, hanem nacionalista 

beállítottságról, amely sokszor a nemzet vélt érdekeit
szem előtt tartva taktikusan változik, lényegét ille

tően azonban nem szűnik meg. Eminescunak ugyancsak vannak

"legnagyobb' román költő-
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nacionalista megnyilvánulásai. Bécsi korszakában a pesti 
Eedera^iunea hasábjain megjelent írásai tanúskodnak erről. 

Hasonló szemléletre bukkanunk a Geniu pustiu /Szárnysze- 

gett géniusz/ című regényében és a Doina /Dojna/ című köl
teményben. Vajda felfogásában a nemzetiségek beolvasztá
sának szándéka áll a középpontban, míg Eminescu az egye
sült fejedelemségek határain túl élő románok sorsáért 

aggódik. Vajda a polgárosodást, a művelődést a nemzetisé
gek beolvadása reményében sürgeti. Bízik abban, hogy a 

kiegyezést sikerül kihasználni a nemzetiségek ellen. Emi
nescu viszont saját nemzete jövőjét félti többek között 

az Osztrák-Magyar Monarchiától. Egyikük sem mentes a na
cionalista túlzásoktól. Ez nem jelenti azt, hogy e tárgy
körben pozitív jellegű megnyilvánulásaik ne lennének. A 

komparatisztikában Csukás István már említett Vajda nemze
tiségi szemléletét,'jókainalPa tárgykörrel kapcsolatos 
munkásságát és Petőfi^szlovákiai fogadtatását feldolgozó 

munkái sokat tettek a képzelt tabuk oldása érdekében.
Mindkettőjük költészetében nagy szerepet játszik a 

bölcseleti líra, de Eminescu filozófiája elmélyültebb, 

sokrétűbb. Ennek oka az is, hogy Eminescu a berlini egye
temen filozófusi pályfutásra készült. A ia§i-i egyetemen 

lett volna filozófiaprofesszor, ha tervei valóra válnak.
Vajda életművében jelen van a népiesség, a népkölté

szet, csak irodalmi életbeli pozíciója érzéki csalódást 
előidézve némileg eltakarja azt. Egyik verses epikai al
kotásával a kortársak szerint Arany Toldijával akart ver
senyre kelni. Másik példa az Ábel és Aranka. Lírájában a 

hangsúlyos verselés alkalmazása s a dal műfaját megvaló
sító alkotásai bizonyítanak a népies vonások szerepe mellett. 

Ennek ellenére Eminescu és a népköltészet kapcáolata 

jóval erősebb, mint a magyar költőé. Az egyik szakíró 

többek között abban látja Eminescu világirodalmi jelen
tőségét, hogy a román népköltészetet asszimilálta, s így 

új szint vitt a világirodalomba.
Vajda és Eninescu viszonylatában mind a párhuzamok
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