
Magnifiée, D[omi]ne, D[omi]ne patroné obser[uandissi]me gratiam & paçem Jesu 
d[omi]ni N[ost]ri precor & omnem faelicitatem. 

Az en Páterem ighen el kesék, nem tudom mire uelni, eddigh reghen haza kellett ualna 
ieonj, Mind en s mind az Pater haragoth ueszwnk fell P. Prouinclalistol,33 kit octoberben ide 
uarök. Nagodat ighen kerem ne keslellie touab à Pátert oda: Mert noha Nagodnak eoreomest 
szolgálok s kedueskedem, azonképpen penigh aszszoniomnak eo Naganakis,de ez fele sokaigh 
ualo megh tartoztatas [szakadás, valószínűleg: a_ az] Paterne [szakadás] incondemnatö ne 
keues akadalt [szakadás) Ezzel. Nagodat azzonjomal eo Nagaual egietemb [szakadás] sokaigh 
éltesse Isten, ezentwl es bodogul. 
Homona. 18. Augh. 1616. 

Mag[nifi]cae D[omination]is V[estr]ae servus in X . .° 
Alex[ande]r Dobokaj 
M[anu propri]a 

Scheiber Sándor — Zsoldos Jenő 

VAJDA JÄNOS KÉT LEVELE 

Vajda János művei kritikai kiadásának folyamatban levő munkálatai ismét időszerűvé 
tették a költő levelezésének kérdését. Boros Dezső vállalkozott arra, hogy mintegy előtanul
mányként megszerkessze a kéziratban hozzáférhető vagy a már közzétett levelek időrendjét, és 
összefoglalja mindazt, ami az eddig megjelent Vajda-levelek kapcsán mint pozitív eredmény, 
vagy mint megoldásra váró jelenség szükségszerűen figyelmet érdemel.1 Cikkének egy-két 
megállapítása azonban az ajább közlendő két Vajda-levél tartalmának viszonyában némileg 
más megvilágításba kerül. így az a talán hiperbolikus feltételezés, mintha a költőt nem érde
kelte volna a halhatatlanság, vagy hogy Vajda megszakított volna minden érzelmi érdekelt
séget a már egyszer kezéből kiadott műveivel.2 Boros feltérképezi azokat a személyi viszonyla
tokat is, amelyeknek nyomán sejtenünk lehet vagy fájlalnunk kell, hogy Vajdának hitelezőihez, 
vadásztársaihoz, a kiadókhoz és szerkesztőkhöz küldött írásai ma még lappanganak, illetőleg 
elkallódtak; s jogosan rögzíti optimista várakozását, hogy felszínre kerülnek majd még rej
tőzködő Vajda-levelek.3 Közleményünk ebbe a két irányba mutat. Egyrészt szám szerinti 
szaporulatot jelez, másrészt új nevekkel gyarapítja az eddig ismert levél-címzettek dúsnak alig 
mondható jegyzékét. 

1. 

Vajda János levele id. Szinnyei Józsefhez 

Vajda irodalmi munkásságának van egy, valójában csak az irodalomtörténet jóvoltá
ból ismert területe: a novellaírás. Alkotó szellemének melléktermékeit, az ötvenes években 
írt elbeszélések egy részét 1881-ben „Elbeszélések" címmel Homonnai Béla álnéven kötetben 
is megjelentette. Az az átlagosan eltelt negyed évszázad, amely a novellák megírásának és 
kiadásának időpontja közé ékelődik, kedvezőtlenné módosította Vajda esztétikai ítéletét 

" 1616-ban az Ausztria-rendtartomány provinciálisa Rumer György volt. Vö. GYENIS ANDRÁS: Régi 
magyar jezsuita rendházak. Bp. 1941. 86. 

1 BOROS DEZSŐ: Vajda János levelezése. Studia Litteraria. A debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem magyar irodalomtörténeti intézetének közleményei V. 1967. 53-66. - Itt jegyezzük meg, hogy a 
levelek lelőhelyeit közlő összeállításban a Palágyi Lajoshoz írt, de kéziratként feltüntetett levelek közül 
a 112., 117., 118., 125., 140. és 143. levél nyomtatásban is megjelent. PALÁGYI LAJOS tette közzé „Feljegyzések 
Vajda Jánosról" című cikkében (Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1911. 157-159). A kritikai 
kiadásra vár a feladat, hogy filológiai szempontból értékelje Palágyi publikációját. 

2 BOROS DEZSŐ: i. m. 53. 1 Elkerülte figyelmét, hogy néhány évvel ezelőtt egy-egy Pósa Lajoshoz és Szegfi Mórhoz írt Vajda
levelet is közöltünk (SCHEIBER SÁNDOR-ZSOLDOS JENŐ: Két Vajda-levél. ItK 1964. 678-680). - Boros 
Dezső jegyzékében nem szerepelnek azok a dr. Bodor Károlynak Nagyváradra címzett, de pontos meghatáro
zást igénylő levelek, amelyeket KOMLÓS ALADÁR idéz (Vajda János. Bp. 1954. 198). 

721 



elbeszélő prózájáról: „irtózatosan ostobáknak" minősítette őket.4 Ez a véleménye azonban 
vagy csak az elbeszélések közreadása után fogalmazódott meg benne, vagy csak tagadó hangu
latának pillanatnyi eluralkodása nyomán született meg, máskülönben nem örökíti meg gyűj
teményesen novelláit, ha mindjárt álnév alatt is, de nem készült volna kiadásukra már a 
hetvenes évek közepén, amint azt alábbi levele bizonyítja. Itt, ebben a vonatkozásban nincs is 
okunk vagy támpontunk feltételezni, hogy álnév mögé kívánt volna rejtőzni, ha arra gondolunk 
is, hogy novelláinak kiadását nem kizárólagosan a feledéstől való megmentés szándéka sugallta, 
hanem az anyagi igény is. 

Vajdát a hetvenes évek közepén szinte permanens írónyomorának újabb zökkenői ráz
kódtatják meg. 1874 júniusában megszűnik politikai hetilapja, a Szózat; 1874—75-ben 
betegeskedik; s Komlós Aladár erre az idő tájra lokalizálja Vajda szemsérülését is.s Irmei 
Ferenc még a költő életében írt cikke rögzíti e baleset következményét: Vajdának „három
négy évig" tartózkodnia kellett írástól-olvasástól, és e „hosszú idő alatt a szegény költőnek 
fölolvasó diákot kelle fogadnia."6 A költő halála után megjelent apró anekdotikus Vajda-emlé
kek névtelen írója szerint ugyan Vajda csak „pár hónapig nem írhatott"7, mi mégis a két eltérő 
időtartam közül Irmei időmegjelölésének körülményismeretre valló megállapítását fogadnánk 
el ahhoz a feltevéshez, hogy e hosszabb idő alatt talán éppen az a Nagy Géza volt e felolvasó 
diákok egyike, aki arra vállalkozott, hogy lemásolja kiadás céljából a költő elszórtan megjelent 
novelláit. Ez időben ugyanis Nagy Géza húszéves fiatalember, bölcsészethallgató, akit bár 
főképp a történeti s archeológiai előadások vonzanak, az irodalomtörténet is érdekel. 1875 
őszén Rómer Flóris ajánlatára a Nemzeti Múzeum régiségtárának díjnoka lesz.8 Vajda ekkor
tájt fordítja le az Akadémia részére Fraknói Vilmos közbenjárására Nisard reneszánsz-tanul
mányait. Lehetséges, hogy Fraknói és Rómer tudós-kapcsolata nyomán kerül Nagy Géza 
Vajda közelébe. Ha feltevésünk helytálló, akkor ez a Nagy Géza kereste fel az alábbi levéllel id. 
Szinnyei Józsefet, aki ekkor a budapesti egyetemi könyvtárban másodkönyvtártiszt, és mint a 
Vasárnapi Újság állandó munkatársa9 Vajdát személyesen is ismerhette: 

Igen tisztelt Uram ! 

Jelen soraim átadója, Nagy Géza vállalkozott beszélyeim összegyűjtésére, melyek a 
lapokban szétszórva megjelentek. 

Előnyös volna, ha ama köteteket, melyek egy-egy beszélyt tartalmaznak, egyenkint 
néhány napra megkaphatnék. Ha ez lehetséges, kérem, szíveskednék azokat Nagy Géza urnák 
átadni, vagy neki a föltételeket tudóul [ I] adni, melyek alatt ez lehetséges. 

Nagy becsű rokonszenvébe ajánlva magamat, vagyok 
önnek 

őszinte tisztelője 
Budapest, Márczius 6. Vajda János 

1875. 
• 

Lelőhelye: az MTA Kézirattára. Jelzete: Ms 794/15. 

2. 

Vajda János levele Hevesi Józsefhez 

A nyolcvanas években megnő a Vajda költészetéről korlátlan elismeréssel nyilatkozó 
kritikai méltatások száma.10 A tanulmányírók sorában Koróda Pál szemléletét is a fiatal ellen
zéki irók szellemi magatartása határozza meg: Gyulaiék mindent elkövettek, hogy hamis szín
ben tüntessék fel, rokonszenvre érdemetlennek minősítsék Vajdát. S bár kísérletük kudarcot 
vallott — írja tényelhomályosítással, hogy az ellentét erején fokozza mondanivalójának hatá
sát —, a közönség mégsem ismeri a nemzet egyik legnagyobb lírikusa költészetének igazi szép-

4 KOMLÓS ALADÁR: Vajda János. Bp. 1954. 82. s I . m . 187, 309, 192. 
•Koszorú 1879. II. 298. 
' Nemzet 1897. január 27. Reggeli kiadás 2. L. KOMLÓS: i. m. 192. 
* SZINNYEI: Magyar írók. IX. köt. 572. Nagy Géza később múzeumi igazgató ör s az Akadémia tagja. 
•SZINNYEI: i. m. XIII. köt. 932. 

" KOMLÓS: i. m. 210. 
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ségeit. Szinte egyetlen költőnk, akinek verseiben az egyén és a természet legbensőbb kapcsolata, 
á tépelődés, az életjelenségek és az istenről alkotott fogalmak közti küzdelem kap hangot. 
Világeszméket fejez ki. Érintkezik Schopenhauerrrel, a buddhizmussal, Byronnal. Hol zenei
ség, hol szenvedély, hol humor bélyegzi alkotásait. Pazar színekkel festi a szerelmet. Hazafias 
költeményei egyenes emberi természetét vetítik vissza, közülük nem egy mélységes elkeseredé
sét a kiegyezés miatt. Erős egyéniség, nincs meg benne a megalkuvás képessége, őszinte
ségével sok ellenséget szerzett magának. Élete és személyisége összeforrott. Szereti a férfias 
kedvteléseket, kiváló sportember, dolgozószobája nemcsak könyvtár, hanem fegyvertár is. 
Fényképe híven tükrözi arcát. Termete erőteljes; sok negyvenéves férfi öregebbnek látszik, 
mint ő. A tanulmány utolsó motívumai elütnek az elemző kitételektől. S van, miért. Koróda 
cikke ugyanis a Magyar Salonban jelent meg;11 s bizonyosra kell vennünk, hogy nem a maga 
elhatározásából nyúlt a témához, hanem az 1885-ben már 10 000 példányban nyomott képes 
havi folyóirat szerkesztőinek, Fekete Józsefnek és Hevesi Józsefnek12 szándékából. 

A szerkesztők — s itt elsősorban a szépíró Hevesi Józsefre gondolunk — lapjuk gya
korlata szerint költőket, írókat, közéleti férfiakat mintegy „bemutat"-nak az olvasóknak, 
így járnak el Vajda Utolsó dal, Ginához című versének közlésekor is.13 A költeménynek a Vajda 
munkásságát méltató Koróda-közlemény ad távlatot, s a költőt arcképe hozza életközeibe. De 
ismertetés és arckép (Széchy Gyula fiatal művész rajza) egyazon számban még nem meríti ki a 
szerkesztők népszerűsítő törekvését. Az egyes füzetek fedőlapján olvasható tartalom-értékelés 
továbbnöveli az érdeklődést felkeltő akaratot.Vajda költeményét ez a kommentár ajánlja: 
„Vajda János, legkitűnőbb lyrikusunk, gyönyörű szép költeménnyel szerencséltette jelen füze
tünket. Vajdának mély, megkapó szenvedélye nyilvánul e költeményben, mely a nagy költő 
legszebb dalai közé sorozható." A Vajda-értékeléshez fűződő rámutatás újabb, rövid tájékoz
tatót ad költészetéről: „Koróda Pál Vajda Jánost ismerteti. Hazánk e kitűnő költője — sajnos 
— még mindig ismertetésre szorul. Koróda teljesen kidomborítva állítja elénk a költő műveit és 
helyesen jegyzi meg, hogy alig van lyrikusunk, kinek határozottabb egyénisége volna, mint 
Vajdának."14 

Az ítélet igaz. Vajda egyik legművészibb Gina-dalát jelentette meg a Magyar Salon
ban. Élete házassági epizódjának vergődő hangulatában ötvözi ismét eggyé filozófiai gondola
tait és szerelmi emlékeit. Még a vers megírása után is tovább zsonganak benne a sorok, de ugyan
akkor erőt vesz rajta az aggályoskodás. A költő ideges lelki alkat. Állandó nyugtalanságban él. 
Most is utólag felvillanó kételyek zaklatják, a bizonytalanság érzete gyötri. Ügy rémlik előtte: 
a költemény egy szava pontatlan. Levelet ír a szerkesztőnek sietősen, ceruzával, keltezetlenül, 
egy darab papíron. Felmerül a kérdés, melyik szerkesztőnek szól a levél. A lelőhely eloszlat 
minden kétséget. Hevesi József levelesládájának némi töredéke fennmaradt Feleki Sándor 
költő hagyatékában. Köztük egyéb Hevesi-relikviák társaságában ez a Vajda-levél is: 

Kedves Szerk. ur ! 

Az a scrupulusom támadt, vajon a végső versszakaszban nem áll e hibásan elveszett, 
melyet egyszer ki is törültem, de siettemben tán újra hibásan irtam; mert e helyett már a rim 
végett is: elrepült-nek kell állnia. Ha nem igy volna, kérem igy kiigazítani.18 

Üdvözölve szeretettel vagyok 
tisztelő hive 

Vajda János 

A levél keltét hozzávetőleges pontossággal könnyen megállapíthatjuk. Mivel a költe
ményt a folyóirat 1884. augusztus 1-i füzete közölte, a levél megírásának idejét 1884 júliusára 
tehetjük. 

A levél Scheiber Sándor tulajdonában van. 

« I . köt. (1884. augusztus 1.) 370-375. u Fekete József: SZINNYEI: Magyar írók Ш. köt. 306. — Hevesi József: SZINNYBI: Magyar írók 
IV. köt. 845; Üj Idők Lexikona XIII. köt. 3127; Magyar Irodalmi Lexikon I. köt. 1963. 461. 

" Magyar Salon I. köt. (1884. augusztus 1.) 369. A költemény elméhez jegyzet kapcsolódik: „Georgina 
rövidítése." 

" I . m . 431. 
"Az elröpült szó helyesen került be a szövegbe, de maga a verssor szókihagyás következtében elüt 

a ritmusképlettől: Csak az a perez, mely elröpült helyett így hangzik a sor: Csak a perez, mely elröpült. Ugyan
így az Eszembe jut majd minden átok helyén ez a sor áll: Eszembe jut minden átok. A költemény 1887-ben jelent 
meg először gyűjteményes kötetben. Ennek viszonyában jelöltük meg a két sorváltozatot. 
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