
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

 

 

 

A „Montblanc-ember” és „az eltűnő dolgok költőjének” 

szerelmi lírája 

A Gina- és az Anna-versek összehasonlító elemzése 

 

 

 

Készítette: Zsuponyó Mária 

Magyar BA 

 

Témavezető: Dr. Kőrizs Imre 

egyetemi adjunktus 

 

 

 

 

 

Miskolc 

2015



Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés ................................................................................................................ 1 

2. Két korszak-két egyéniség ................................................................................... 2 

2. 1. A líra megújulása a XX. század fordulóján ............................................... 2 

2. 2. Vajda János és Juhász Gyula költői pályaképe .......................................... 5 

3. Vajda János és Juhász Gyula szerelmi lírájának sajátosságai.......................... 9 

3.1. A nőkép átalakulása a magyar lírában ....................................................... 9 

3.2. „Gyűlölök és szeretek”? .......................................................................... 12 

3.3. A finʼ amor ............................................................................................... 14 

4. A Gina- és az Anna-versek kifejezőeszközei ..................................................... 19 

4. 1. A költői képek .......................................................................................... 19 

5. Vajda János és Juhász Gyula költői arcképe ................................................... 23 

5. 1. Montblanc-ember” és „az eltűnő dolgok költője” ................................... 23 

6. Befejezés .............................................................................................................. 25 

7. Összegzés ............................................................................................................. 26 

8. Summary ............................................................................................................. 27 

9. Felhasznált irodalom .......................................................................................... 28 

 



1 

 

1. Bevezetés 

 

 A „Montblanc-ember és „az eltűnő dolgok költője” Két költő, aki egy-egy korszak 

jelentős alkotó egyéniségének számít: Vajda Jánost és Juhász Gyulát. Ady Endre illette 

meg Vajdát a „Montblanc-ember” elnevezéssel a Találkozás Gina költőjével c. művében, a 

Húsz év múlva című verse nyomán, amiben a költő a hegycsúcshoz hasonlítja önmagát. 

Juhász Gyulát Schöpflin Aladár nevezte „az eltűnő dolgok költőjének” 

 Vajda János és Juhász Gyula költészetére egyaránt a szerelmi élményük gyakorol a 

legnagyobb hatást. Mindkét költő életében jelentős szerepet tölt be a Gina- és az Anna-

szerelem, amelyekből a legtöbb versük születik. Bár két eltérő korban alkotnak, mégis a 

Gina- és Anna-versekben ugyanazt a reménytelen szerelemet fogalmazzák meg. Ezt az 

érzést számos költő poétikájában megtalálhatjuk, miben különbözik mégis a két költő 

szerelmi lírája az elődeikétől, illetve a kortársaikétól? Milyen sajátosságokat tartalmaz 

Vajda és Juhász Gyula szerelmi költészete? Milyen hasonlóságokat és különbségeket 

találunk Vajda Gina-versei, illetve Juhász Gyula Sárvári Annához írt költeményei között? 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ adjak, először is megvizsgálom, hogy a 19. és a 

20. században milyen sajátosságok érvényesülnek a lírában, s hogy a költészetükre 

mennyire nyomta rá bélyegét koruk. Megnézem, hogy milyen újításokat tartalmaz a 

költészetük, illetve hogy mennyire hatnak rájuk az elődeik által képviselt 

szerelemfelfogások. 

  A szerelmes verseiket keletkezési ciklusaik szerint csoportosítva összehasonlítom 

és megvizsgálom, hogy a költők milyen stilisztikai eszközöket alkalmaznak a 

költeményeikben és ezek a kifejezőeszközök mennyiben térnek el Vajda és Juhász Gyula 

szerelmi lírájában. Ezzel együtt felvázolom, hogy a két költő szerelmi költészete 

mennyiben különbözik a kortársaikétól, miben áll sajátosságuk és hogyan fogadták be a 

poétikájukat a XIX. század második felében, illetve a XX. század elején. 

 Mindezeket körüljárva pedig megtudhatjuk, hogyan jellemzi Vajdát a „Montblanc-

ember” illetve, Juhász Gyulát „az eltűnő dolgok költőjének” elnevezése.
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2. Két korszak-két egyéniség 

 

2.1. A líra megújulása a XX. század fordulóján  

 

A XIX. században a romantika az uralkodó korstílus az irodalomban. Idővel 

kibontakozik a realizmus, amely a társadalmi valóság ábrázolását tekinti fő céljának. Ez az 

irányzat elsősorban az epikus műfajokban jelenik meg és a társadalmi valóság ábrázolása 

mellett érvényre jutnak olyan törekvések, amelyek a nemzeti jelleg erősödését, a nemzeti 

öntudat felébresztését tűzik ki célul. Ez az áramlat a népies-nemzeti stílus megjelenését 

eredményezi, amely egészen az 1870-es évekig jelentős hatással van az irodalomra. A 

népies-nemzeti stílus a nép világának, életének a bemutatását helyezi a középpontba, s 

közvetlen feladatának tartja az egyszerű emberek lelkét megszólaltatni. A nép világának a 

láttatása pedig eszközzé válik ahhoz, hogy a nemzeti egység erősödését hangsúlyozza.
1
 

A XIX. század közepén változás megy végbe az irodalomban, amelyhez a politikai 

események nagyban hozzájárulnak. Az 1849-es világosi fegyverletétel után még inkább 

fontossá válik a nemzeti tudat ébren tartása. S ennek az eszköze a népköltészet válik, 

amely az irodalom nemzeti jellegét biztosítja és útmutatóként szolgál a nemzeti tudat 

megőrzésében.
2
 Ez az eszme a népies-nemzeti stílusnak a megújulását idézi elő, melynek 

vezető alakja Arany János. A népiesség új hullámával a romantika eszméje is újra előtérbe 

került, ami a történelmi témájú művek újbóli megjelenését eredményezi.
3
 A XIX. század 

második felében ez az irodalmi szakasz az 1867-es kiegyezéssel kezd lezárulni, ugyanis a 

társadalmat általános illúzióvesztés, csalódottság, kiábrándultság jellemzi, s ez a 

válsághelyzet teszi lehetővé, hogy a század elején megjelenő realista stílusjegyek teljes 

egészében kibontakozhassanak. A realizmus első szakaszában a regény műfaja kerül a 

középpontba, elsősorban a nevelési és lírai énregény, amelyek romantikus vonásokat is 

tartalmaznak. A realizmus második szakaszában – ami az 1880-as évekre tehető – előtérbe 

kerül az epika mellett a líra műneme. Az epikában a hangnem-novella kerül az élre, a 

lírában pedig a hangulatlíra.
4
 Ennek a költészetnek a sajátossága, hogy az objektivitás 

helyett a szubjektivitás kerül előtérbe, vagyis a külső helyett az ember belső világa felé 

fordul a figyelem. Az élmény, a pillanatnyi hangulat megélése válik fontossá, amit gazdag 

                                               
1
NÉMETH, 1971, 5–17. 

2
SŐTÉR, 1965c, 95. 

3
NÉMETH, 1971, 16–21. 

4
NÉMETH, 1971, 177–188. 
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képekkel és a zeneiség eszközeivel fejezik ki. Komlós Aladár így fogalmazza: „Míg a 

népnemzeti költőnek fontos a külvilág, s ezért verse megnevezi, leírja az érzést kiváltó 

helyzetet, vagy gondolatilag megmagyarázza az érzést – a modern költő átugorja az érzést 

létrehozó helyzetet, csak ennek hangulati hatását, illetve gondolati feldolgozását nyújtja s a 

külvilágot csak mint hasonlati anyagot használja.”
5
 Ennek a költészetnek a képviselői 

Vajda János, Komjáthy Jenő és Reviczky Gyula, akik a poétikájukkal már a modernséget 

készítik elő.
6
 Ez a hangulatlíra az impresszionizmus stílusjegyeit viseli, amely egyike a 

századvégén kialakuló irányzatoknak. A lírában az impresszionizmus mellett, a 

szimbolizmus, és a szecesszió stílusjegyei kezdenek megmutatkozni, a prózában a 

naturalista jegyek érvényesülnek. A századvégén az epika válik vezető műnemmé, az 

objektív és társadalomábrázoló novella kerül előtérbe, így a líra visszaszorul, és a 

századforduló utáni évtizedekben kap újra központi szerepet.
7
 

A huszadik század fordulóján az évtizedekkel korábban jelentkező stílusáramlatok 

egyre inkább kezdenek kiteljesedni. A népies-nemzeti stílus háttérbe szorul, a realizmus 

megmarad vezető stílusnak, de már a modern stílusirányzatokkal együtt érvényesülve. A 

realizmus továbbra is az epikus műfajokban jelentkezik, de néhány költő poétikájában is 

találunk példát a realista stílusjegyekre. Ilyen többek között Radnóti Miklós és Illyés Gyula 

költészete. A modern stílusirányzatok hódítását néhány jelentős irodalmi esemény 

határozza meg. Az egyik Ady Endre Új versek című kötetének a megjelenése 1906-ban. 

Poétikájában jelentkeznek először a legteljesebben a modern stílusirányzatok. Elsősorban a 

szimbolizmus gyakorol hatást a költészetére, de impresszionista, szecessziós stílusjegyeket 

is tartalmaznak a versei. Ady fellépése és verseskötetének a megjelenése után 1908-ban 

indul el a Nyugat, amely a modern irodalom törekvéseit segíti elő, illetve a megjelenő 

stílusirányzatok érvényesülését. Olyan költők tartoznak az írónemzedékeihez, mint Ady 

Endre – aki szerkesztője is a folyóiratnak – Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, 

és Szabó Lőrinc. Ady fellépése és a Nyugat megjelenése mellett, modern irodalom 

kibontakozását tette lehetővé a Nagyváradon kiadott Holnap című antológiának a két 

kötete.
8
 Ezek az irodalmi állomások vezetnek a modern magyar irodalom kiteljesedéséhez. 

A modern lírában az a szubjektivitás marad a jellemző, amit Vajdáék költészete 

indít el. A modern felfogás alapjának számít az individualizmus, amely a lírában is 

                                               
5
 KOMLÓS, 1959a, 482. 

6
 GASZNER 1995, 22–23 

7
 NÉMETH, 1971, 189–191. 

8
 GRENDEL, 2010, 19–20. 
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vezérelv lesz. Az egyéniség szabadsága, a belső világ kivetítése válik alapvető 

fontosságúvá, és a lírában is a művészi szabadságra, eredetiségre törekednek. A költők 

verseikben a formai újításra, a képek, motívumok, stilisztikai eszközök gazdagságára és 

változatosságára törekednek. A nyelvi bravúrok, a szókincs kibővítése és minél 

változatosabb alkalmazása lesz a fő eszköz ahhoz, hogy a lelkiviláguk állapotát 

kifejezhessék a költeményeikben. Ez a poétika a Nyugatos költőknél jellemző, különösen 

az első nemzedék íróinak a költészetében nyilvánul meg.
9
 

A lírában a XIX. század utolsó évtizedeiben a modernizmus első hullámainak 

hatására kerül előtérbe a költők lelkiállapotának, pillanatnyi hangulatának a kifejezése, ami 

a XX. század fordulóján bontakozik ki. Vajda, Komjáthy, Reviczky poétikájának 

sajátosságait a Nyugat első nemzedékének költői vitték tovább és a modernség 

szellemiségével áthatva megújítják a magyar lírát. 

  

                                               
9
KOMLÓS, 1959a, 469–491. 
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2.2. Vajda János és Juhász Gyula költői pályaképe  

 

 A XIX. század közepén megjelenő hangulatköltészet Vajda Jánosnál jelentkezik 

először, ami a Nyugatos költőknél bontakozik ki a legteljesebben. Többek között Juhász 

Gyula lírájában. 

 Vajda költészete, Komlós Aladár meggyőződése szerint: „híd volt Petőfi és Ady 

között”.
10

 –Ez a metafora megfelelően szemlélteti poétikájának sajátosságait. Az „híd” 

egyik oldalán Petőfi és nemzedéke áll, akik a romantika eszméit, s a kialakuló népies-

nemzeti irányt képviselik, a másikon pedig Ady és a Nyugat első nemzedékének tagjai 

állnak, akikre a modernség szellemisége hat. A két oldal között helyezkedik el Vajda és 

lírája, akinek a költészete az egyik korszakból a másikba vezet át. 

 Ifjúkorában Vajda Péternél – nagybátyjánál a reformkori magyar írónál – lakik, aki 

megismerteti vele a reformkori eszméket, s a népszerű magyar romantikus költőket. Vajda 

teljes lelkesedéssel a hazája felé fordul, diadalittasan és a hazaszeretettől vezérelve részt 

vesz az ifjúsági mozgalmakban.
11

 Petőfit tartja a legfőbb ideáljának, akinek a hatása a 

politikai-közéleti verseiben is megmutatkozik. A szenvedélyük hevessége, s költői nyelvük 

ereje, ami hasonlóvá teszi a politikai verseiket. 
12

 

 Az 1849-es világosi fegyverletétel után, besorozzák a császári seregbe, s 1853-ban 

kerül újra Pestre az irodalmi élet központjába. A kiábrándultság, és a fájdalom, de a 

nemzeti függetlenség elérésének a vágya is él benne, s verseiben ezt a kettős érzést 

fogalmazza meg. A nemzeti érzés tárgya mellett szerelmi témájú verseket kezd írni.
13

 

Politikai csüggedése elhatárolja őt a közéleti témától, s a szerelemben keres vigasztalást. 

Szerelmi költészetének legtöbb darabját Kratochwill Zsuzsannához – budai 

szállásadójának lányához írja – akit Ginaként nevez meg a költeményeiben. A költőt 

reménytelen szerelem fűzi hozzá, az élmény mégis egész életét meghatározza.
14

 Az első 

Gina-versek még Petőfi hatását tükrözik. Sok versét a dal műfajában és magyaros 

                                               
10

KOMLÓS, 1956b, 204. 

11
SŐTÉR, 1965a, 597–598. 

12
KOMLÓS, 1956b, 18–19. 

13
SŐTÉR, 1965a, 598– 600. 

14
SZÉLES, 1982, 52–53. 
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verselésben írja, de a kifejezetten Vajda-vonásnak számító feszültség és a pátosz is – 

érzékelhető az első szerelmes költeményeiben.
15

 

 A szerelmi csalódása után Vajda ismét a közélet felé fordul. Politizálni kezd, s az 

epikus műfajokban alkot. 1860-tól kezdve nem ír egyetlen verset sem, ez az időszak 1872-

ig tart, s ettől kezdve bontakozik ki, poézisének a második szakasza. Az üldöztetése, a 

bécsi száműzetése után a költő csalódottá, megkeseredetté és magányossá válik.
16

 1874-

ben megbetegszik, s a halál gondolata kínozza. Mindezek az élet értelmének kérdését vetik 

fel benne, amely költészetét a gondolatiság felé mozdítja el.
17

 Filozófiai költészetet 

Vörösmarty Mihály óta Vajda művel elsőként, s új módon: töprengő lelkiállapotához 

hozzákapcsolja a táj csöndjét és áhítatát. Ez a táj a vaáli birtokon – apja munkahelyén – 

töltött gyermekkorának a békéjét és boldogságát eleveníti meg, amelynek idilljébe a költő 

mindig visszavágyik. A természeti elemeket érzésekkel ruházza fel, amelyek valójában 

Vajda belső, lelki táját ábrázolják.
18

 S ezzel az átlényegítéssel Vajda eltér az elődei, illetve 

a Petőfi által képviselt objektív tájleírástól, s helyette a hangulatiságot helyezi előtérbe. S 

ez a befelé fordulás az egyik pillére az Ady költészetéhez vezető „hídon.” 

 Az 1880-as évek elején figyelme újra a közélet felé fordul és újabb politikai 

verseket ír, de aztán újra fellobban a költészetében a szerelmi téma. A kései Gina-versei, a 

korábbiak szenvedélyétől, diszharmóniájától mentesek, csak a lemondás és a belenyugvás 

érződik rajtuk. Gina szerelméből már csak az élmény marad meg, akinek emlékét 

felmagasztosítja a verseiben.
19

 

 „A Gina-ihlet a teljes befelé fordulás lehetősége”
20

– fogalmazza Széles Klára. 

Vajdának a Gina ihlet adja meg, hogy véglegesen elforduljon a közélettől, s magába 

zárkózzon. Magányossága már annyira elhatalmasodik rajta, hogy szerelmes verseinek az 

utolsó darabjait, nem is Ginához, hanem önmagához írja.
21

 Ez a szerelmi költészet teljesen 

                                               
15

SŐTÉR, 1965a, 602. 

16
SZÉLES, 1982, 121. 

17
SŐTÉR, 1965a, 609– 612. 

18
SZÉLES, 1982., 134–139. 

19
SZÉLES, 1982, 154–160. 

20
SZÉLES, 1982, 160. 

21
SZÉLES, 1982, 175–191. 
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eltér a Petőfi-féle idillikus, hitvesi költészetének darabjaitól, még ha a poézisének első 

szakaszában, gyakorol is hatást a lírájára. 

 „Még Petőfi vagy Arany örömmel látja és írja le a külső világot, vele megkezdődik 

líránknak az az Adyig tartó korszaka, amelyet a befeléfordulás, a külső dolgok 

elhanyagolása, a szubjektív elemeknek az objektívek rovására jellemez”
22

 – írja Komlós 

Aladár. Vajda költészetének második felétől elindítja azt a szubjektivizmust, amelyet a 

modern költők képviselnek, többek között Juhász Gyula is. A magányosság, a 

pesszimizmus ugyanúgy érvényesül Juhász Gyulánál, mint Vajdánál. Egész líráját is a 

mélabú és a szomorúság lengi be. Már fiatalkorában is többször kísérel meg 

öngyilkosságot, s halálvágya élete végéig megmarad. Életének egyetlen derűsebb időszakát 

az egyetemi évei. 1902-ben iratkozik be a pesti egyetemre magyar–latin szakra, ahol a 

Négyesy-szemináriumok hallgatója, titkára. Megismerkedik Kosztolányi Dezsővel és 

Babits Mihállyal, akikkel jó barátságot köt. Ezek az évek alatt olyan műveltséganyagot 

sajátít el, amely a költészetére is gyakorol hatást.
23

 „Lángolni jött”, de az egyetem 

elvégzése után vidéken kap tanári állást, ami kirekeszti őt az irodalmi élet vérkeringésének 

számító Budapestről. 1906 és 1914 között kisvárosokban tanít, és ez alatt a száműzetésen 

magányossá és letargikussá válik. A korábban bizakodó és harci kedvű költő 1908-ban 

mozgalmas kulturális élettel rendelkező Nagyváradra kerül, ahol ismét bekapcsolódik az 

irodalmi életbe. Egyik szervezője a Holnap című antológiával kibontakozó mozgalomnak, 

amely egy irodalmi társaság keretében összefogja a fiatal tehetségeket, s célja, hogy 

vidéken is létrehozzák a pezsgő, irodalmi élet centrumát. A „Holnap városa” új 

élményekkel is gazdagítja a költőt. Nagyváradon ismerkedik meg Sárvári Anna 

színésznővel, és az élmény egész életét és költészetét meghatározza. Szerelmi lírájának a 

túlnyomó részét Annához írja. Vajda Ginájához hasonlóan Juhász Gyula is reménytelen 

szerelmet táplál a múzsája iránt, akinek emléke a szerelem elhalványulása után sem szűnik 

meg. Megteremti az emlékezetében élő Annának az eszményített képmását, a Szakolcán írt 

Anna-versei már ehhez a megalkotott ideálhoz szólnak.
24

 

 Az Anna-szerelem csalódásából a magányba menekül, s ebből fakadóan születnek 

meg a tájversei. „Tájélménye nem a konkrét valóságból indul ki, éppen fordítva: egy erősen 

                                               
22

KOMLÓS, 1956b, 178. 

23
BORBÉLY, 1983, 35–47. 

24
SŐTÉR, 1965b, 279–284. 
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érzelmi és intellektuális tájszemléletből közelít legmeghittebb tájainak realitásához.”
25

 – 

fogalmazza meg Vargha Kálmán. Vajda szubjektív tájköltészetéhez hasonlóan Juhász 

Gyulának is saját lelkiállapota jelenik meg a tájverseiben. Vajda belső, metaforikus tájával 

ellentétben Juhász Gyula – az impresszionista sajátosságnak megfelelően – a pillanatnyi 

hangulatát vetíti ki a tájra, s érzései a környezet elemeiben tárgyiasulnak.
26

 Magánya, 

szomorúsága ugyanúgy megjelenik a tájverseiben, akárcsak az Anna-szerelem élményéből 

fakadó emlékei. Ezek a költemények a Szakolcán töltött időszakában íródnak, ahol Anna-

verseinek a másik ciklusát írja, amelyekben Vargha Kálmán szavaival élve: „egy holt 

szerelem emlékeit élesztgeti”.
27

 Az Anna-versek mellett több múzsához is ír 

költeményeket, többek között Eörsi Júliához, a makói évei alatt, mégis a szerelmi 

költészetére a leginkább Anna élménye a meghatározó. 

 Szakolcáról 1913-ban Makóra kerül, s ezek az évek alatt a figyelme a közélet felé 

fordul, háborúellenes verseket ír. 1918-tól a forradalmi események hatására a 

publicisztikájának hangja is erősebbé válik, a háború után pedig kapcsolatba kerül a 

szegedi munkásokkal, s a kulturális életüknek az egyik irányítójává válik. Juhász Gyula 

nem határolódik el a háború után a közélettől, hanem ez teszi lehetővé, hogy a külső 

világra odafigyeljen. „Kiszabadult zárt magánya szűk köreiből, már nemcsak önmaga 

belső világa érdekli, hanem felelősnek érzi magát azért is, ami körülötte történik a 

világban.”
28

 – fogalmazza Vargha Kálmán. Kései verseiben például A tápai Krisztusban, a 

Magyar télben, a Macskazugban a népi világ jelenik meg.
29

 

 Vajda János eltávolodik a politikai-közéleti élettől, s lírájának centrumába a Gina-

szerelem csalódása helyett a belső világ kerül, míg Juhász Gyulának a közélet adja meg, 

hogy az objektív valóság felé forduljon. Juhász poétikáját Schöpflin így fogalmazza 

meg:„Alighanem benne hangzik ki utoljára a tizenkilencedik század utolsó negyedének 

hangulat-lírája”.
30

 

                                               
25

VARGHA, 1968., 77. 

26
SŐTÉR, 1965b, 284. 

27
VARGHA, 1968, 86. 

28
VARGHA, 1968, 133. 

29
VARGHA, 1968, 106–148. 

30
SCHÖPFLIN, 1937, 216. 
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3. Vajda János és Juhász Gyula szerelmi lírájának sajátosságai 

 

3.1. A nőkép átalakulása a magyar lírában 

 

 A XIX. század közepétől új típusú nőalak jelenik meg a szerelmi költészetben. A 

költők olyan nőt jelenítenek meg a szerelmi költeményeikben, akiknek legfőbb értéke a 

szépségük. Ez az új típusú múzsa, először Vajda János Gina-verseiben jelenik meg. 

 „A magyar szerelmi líra Balassától Petőfiig a nőimádó lovagi szerelem 

nyilvánulása, amely naivul, káprázó szemmel közeledik a nőhöz, megmámorosodik tőle és 

teljesen, fenntartás és kritika nélkül adja oda magát neki.”
31

 – fogalmazza Schöpflin. 

Balassi Bálint udvari költészetétől kezdve Petőfi hitvesi lírájáig, az udvarló, hódoló 

szerelmi líra érvényesül. A költők múzsájukért rajonganak a szerelmes verseikben. Balassi 

Bálint udvari költészetére jellemző bókoló, a női szépséget eszményítő szerelmes 

verseiben, a nőt kultusz övezi. A Júlia-ciklushoz tartozó Hogy Júliára talála, így köszöne 

neki című versében „Isten áldomása”-ként, illetve „életem reménye”-ként említi a 

múzsáját, Júliát. A 18. században Csokonai Vitéz Mihály Lilla-versei is az udvarló 

szerelemi líra darabjai közé sorolhatóak, amelyekben Lilla, mint a harmonikus és boldog 

szerelmi kapcsolat egyetlen reményeként jelenik meg. „A hatalmas szerelemnek/ 

Megemésztő tüze bánt. / Te lehetsz írja sebemnek, / Gyönyörű kis tulipánt!” Ezt az udvarló 

szerelmi lírát Petőfi Sándor újítja meg azzal, hogy a bókoló, szerelmes verseinek írását, 

azután is folytatja, miután megházasodik. Ezzel megteremti a hitvesi költészetet a magyar 

irodalomban. Petőfi költészetében a nő, egy életre szóló párként, lelki társként jelenik meg. 

„Minek nevezzelek? / Boldogságomnak édesanyja, / Egy égberontott képzelet / 

Tündérleánya, / Legvakmerőbb reményimet / Megszégyenítő ragyogó valóság, / Lelkemnek 

egyedüli / De egy világnál többet érő kincse, / Édes szép ifjú hitvesem, / Minek 

nevezzelek?” 

 Ez a „nőimádat” a XIX. század közepétől megváltozik, s a nő már nem társként, 

hanem a szerelmi gyötrelem okozójaként lép fel. S ez a nőtípus először Vajda János 

szerelmi költészetében jelenik meg. „A nő nem párja neki, hanem ellenfele, akit le kell 

igázni, maga alá gyűrni, s ez a viaskodás tulajdonképpen a szerelem lényege”
32

 – fogalmaz 

                                               
31

SCHÖPFLIN, 1919, 148. 

32
SCHÖPFLIN, 1919, 144. 
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Schöpflin. Vajda múzsája – aki a legtöbb szerelmes verse ihletője – Gina, egy olyan nő, 

akit a költő méltatlannak tart a szerelmére. Egyetlen értékének a szépségét tekinti, amiért 

rajong, ugyanakkor meg is veti őt érte.
33

 „Ne tudd, hogy szerelmem olyan,/ Mire nem vagy 

érdemes”
34

 – írja Vajda a Szerelem átka c. versében. Vajda folyton harcol ellene, s ez a 

„viaskodás” tükröződik a Gina-versekben. Pl. ugyancsak A szerelem átkában írja: „Én 

hiszek szemed tüzének, / Mely hajnalfényben ragyog. / Vagy van ember, aki most is / 

Megrabolja a napot?...” „És ha mégis, és ha mégis! –/ Óh, ez átkos gondolat, / Mint a 

villámlás az éjben / Fölriasztja a vadat” Komlós Aladár szerint: Vajda „Szeretné kitépni 

magából, bár ugyanakkor ragaszkodik is szenvedéséhez, amely mégiscsak összeköti őt az 

istennővel” Az „ellenfélként” megjelenő nő sok gyötrelmet tud okozni, de mivel „istennő” 

ezért nehéz tőle elszakadni. Ahogy a Szerelem átkában írja (V.): „Feltámadás van a 

sírban,/ Újulás a természetben; / Csak az halt meg mindörökre, / Amit benned én 

vesztettem.” „S én elhagyni mégse tudlak! / Hozzád járok és rád nézek/ Szótalan és 

iszonyún, mint / Gyilkosára a kísértet...” Ezt az újfajta nőtípust a századvégi, illetve a 

modern költők közül is többen megjelenítik. A magyar költészetben többek között Ady 

Endre, a francia költők közül például Charles Baudelaire-nél jelentkezik. Baudelaire 

szerelmes verseiben Pál József szavaival élve: „a nő egyrészt a gyönyörök forrása, 

másrészt „vámpír”, aki rabszolgaként láncolja magához szeretőjét”.
35

 

 A szabadabb erkölcsű nő megjelenésével, előtérbe kerül a testiség, ami a 

századvégi szerelmi költészet egyik sajátosságának számít. A XIX. századi magyar 

poétikában először Vajda Gina-verseiben jelentkezik az erotika.
36

 Erre az érzékiségre 

találunk példát többek között A szerelem átka c. versciklusában. A II. versében ezt írja: „ – 

S e szép szemek napvilága / És ez izzótűz-ajak, / Mindezek a bitorló kéj / Oltárán 

lobogtanak?!...” Vajda érzékiségtől fűtött szerelmi lírája a romantikus, illetve népies költők 

szerelmi hagyományától eltávolodik, s a modern szerelmi költészetet készíti elő.    „Az új 

szerelmi líra bevallja, hogy a költőnek fontos a nő teste, sőt azt sem titkolja, ha csak a teste 

fontos”
37

 – fogalmaz Komlós Aladár. E szerelmi költészetet mégsem minden modern költő 

                                               
33

KOMLÓS, 1956b, 44. 

34
Vajda János összes művei, 1969. (A verseit ebből a kritikai kiadásból idézem.) 

35
PÁL, 2005, 667. 

36
KOMLÓS, 1959a, 380. 

37
KOMLÓS, 1959a, 384. 
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műveli és közéjük tartozik Juhász Gyula is. Juhász Anna-verseiben csakis a szűzies, az 

érzelmi túlfűtöttségtől mentes szerelmet jeleníti meg. Múzsáját, Sárvári Annát nem egy 

szent életű nőként ismertetik a források, de a versekben az a vonása nem jelenik meg, 

Juhász nem ítélkezik felette.
38

 Költészetében a nő se nem „ellenfele”, se nem lelki társa, 

csakis elérhetetlen eszménykép, akit a középkori lovagi szerelemhez hasonló hódolattal 

övez. Pl.: A Megölt szerelem sírkövére című versében Annát így jellemzi: „Szép volt, 

nemes volt, tiszta, mint a hó.”, „Szép volt, nemes volt, szűz volt a szivemben.”
39

 

 Vajda János és Juhász Gyula szerelmi költészetében a nő különbözőképpen jelenik 

meg. Vajda Ginája azt a XIX. században jelentkező nőtípust mutatja be a verseiben, aki 

erkölcstelensége miatt megvetendő, és akit elítél a költő. – ugyanakkor szépségéért 

csodálja, amely mozzanatok együtt érzelmileg sokszor túlfűtötté teszik a költeményeket. 

Juhász Gyula Annája sokkal inkább a trubadúrok – nem elítélendő, hanem csodálatra méltó 

– úrhölgyeihez hasonlóan jelenik meg. A nőkép Balassitól kezdve folyamatosan változik. 

Az udvari szerelem nőimádata egészen Petőfiig virágzik, ezt a felfogást a XIX. század 

második felének költői újítják meg, egy újfajta nőideál megjelenítésével, ami a modern 

szerelmi líra kibontakozását teszi lehetővé. 

  

                                               
38

F. DIÓSSZILÁGYI, 1994, 98. 

39
Juhász Gyula összes művei, 1963. (A verseit ebből a kritikai kiadásból idézem.) 



12 

 

 

3.2. „Gyűlölök és szeretek”? 

 

 A nőkép megváltozásával a szerelmi költészet is megújul. Előtérbe kerül egy olyan 

szerelemkép, amit Catullus szerelmi lírájában fedezhetünk fel először. A kínzó, gyötrődést 

okozó szerelem jelenik meg, amelynek középpontjában az ambivalens „gyűlölök és 

szeretek” érzés küzdelme áll. A „bukott” nőért való rajongás okozza a kínt, a szenvedést 

szerelemben. S ez a nő gyűlölhető és szerethető is. 

 „Gyűlölök és szeretek. S hogy miért teszem? Én se tudom hidd. / Bennem történik, s 

kínja keresztrefeszít.” (Devecseri Gábor fordítása) Catullus a LIIIV. carmenjében 

fogalmazza meg azt az érzelmi kettősséget, ami a szerelmes verseinek jellemző vonása. 

Egyszerre „gyűlöl” és „szeret” Ez az ambivalencia teszi diszharmonikussá a költeményeit. 

Devecseri ezt így fogalmazza meg: „vádol és magasztal, ujjong és panaszkodik, nevet és 

sír.”
40

 S ezeknek az érzéseknek a hátterében a Clodiához – verseiben Lesbia néven 

szereplő múzsájához – fűződő szerelme áll, amelynek „kínja keresztre feszíti” a költőt. A 

kínzó szerelmi szenvedés emblematikus súllyal jelenik meg Vajda költészetében. 

 „Vajda szerelmi lírájának sajátos vonása, hogy magva egy belső konfliktus: imádat 

és megvetés, hódolat és sértődöttség, vágy és eltaszítás között” 
41

 – mondja Komlós Aladár. 

Ez a konfliktus, amely lírája centrumában áll összevethető Catullus szerelmi költészetével, 

Igaz, Catullus szenvedése Clodia hűtlenségéből fakad,
42

 Vajdáé pedig a viszonzatlan 

szerelemből, de mindkét költő a kínzó szerelmet jeleníti meg a verseiben. Ennek a 

„konfliktusnak” az alapja, hogy mindketten olyan nőért rajonganak, akiben egyszerre 

„ellenfelet” is látnak. „E szerelem tartama tehát szükségszerűen: „a nő szépségének szóló 

hódolat s a hitványsága miatti erkölcsi felháborodás belső konfliktusa”
43

 – fogalmazza 

Komlós Aladár. Pl. A Gina emléke ciklus V. versében így áll: „Tied a dicsőség, hatalom; / 

Csak mulass emésztő kínomon. / Kegyetlen fény ragyog szemedben. / Halálra ítélt rab – 

szerelmem.” Továbbá Vajda lírája vonultatja fel először a magyar költészet fősodrában azt 

az erotikát, amely Catullus Lesbia-verseiben is jelen van. Ez a Catullus-féle szerelemkép 

                                               
40

DEVECSERI, 1973, 239. 

41
KOMLÓS, 1956b, 40. 

42
DEVECSERI, 1973, 231 

43
KOMLÓS, 1956b, 44. 



13 

 

Vajda költészetében jelenik meg először a magyar lírában. A modern költők közül 

elsősorban Ady Endre és Szabó Lőrinc költészetében érvényesül ez a szerelemfelfogás. 

Catullus: „Gyűlölök és szeretek”, Vajda: „Az én átkom, hogy szeretlek”, „Mert óhajtlak, 

mert szeretlek, / Ezzel átkoztál meg engem?...” Ady Endre: „Több kínra vágyom: téged 

akarlak.” Mindhárom költő ugyanazt a diszharmóniát fejezi ki a verseiben, más-más 

korban és stílusban. Mivel a XX. századi magyar líra Ady Endre fellépése óriási hatást 

gyakorolt, joggal merül fel a kérdés, hogy érvényesül-e Juhász Gyula költészetében az az 

új típusú szerelmi felfogás, amelyet idősebb kortársa Ady Endre képvisel? 

 Juhász Gyula szerelmi költészetében találhatunk hasonlóságokat az Adyéval – Anna 

is elérhetetlen, kétes hírű nő volt, akihez reménytelen szerelem fűzte a költőt. Juhász 

múzsája azt a – más-más módon, de mégis beteljesületlen – szerelmi élményt adja meg 

neki, mint Adynak Léda. Még búcsúverset is írnak mindketten a múzsájukhoz, – Elbocsátó 

szép üzenet és Annának, utolszor címen – amely Juhász számára azonban mégsem lesz az 

utolsó Anna-vers. Ady hatása ellenére Juhász Gyula Anna-verseiben mégsem találhatjuk 

meg azt a Catullus-féle diszharmóniát, amit Ady, illetve elsőként Vajda jelenít meg a 

magyar költészetben. Ez abból következik, hogy a XIX. században megjelenő újfajta 

nőkép Juhász Gyulára egyáltalán nem hat. A költő a nőben nem lát „ellenfelet”, s ezért nem 

is harcol ellene. Nincs „konfliktus”, csakis hódolat. Ez a hódolat Adynál és Vajdánál is 

jelen van, de a kínzó, catullusi „keresztre feszítő”, szerelem diszharmóniájával együtt. Míg 

Vajdánál a „megvetés” is érvényesül, addig Juhász Gyulánál csakis az „imádat” van jelen. 

S ez az „imádat” az érzékiségtől mentes, rajongó, már-már áhítatos szerelem 

mintapéldájaként tükröződik a verseiben. 

 A Catullus, Vajda, Ady szerelmi lírájában megtalálható ambivalencia nem 

jelentkezik Juhásznál. Juhász líráját sokkal inkább jellemzi, az az idealizáló, udvarló 

szerelmi költészet, amelyet a trubadúrköltőkre lehet visszavezetni. „Gyűlölök és szeretek”? 

Vajdánál mindkettő jelen van, míg Juhásznál csakis a „szeretek” érvényesül. 
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3.3. A finʼ amor 

 

 Vajda János szerelmi lírája tartalmazza azt az ambivalenciát, amelyet Catullus 

szerelmi költészetére vezethetünk vissza. Juhász Gyulánál csak a „szeretek” érvényesül. S 

bár Vajda „gyűlöl” is, a hódolat és idealizálás az ő verseiben is jelen van. Ez az 

eszményítés, a finʼamor szerelemkoncepciójának az egyik alapvető jellemvonása, ami a 

középkori trubadúrköltészetben jelenik meg. 

  „A trubadúrlíra kvintesszenciája és kimeríthetetlen témája a finʼamor a trubadúr 

és a nála általában magasabb társadalmi rangú hölgy házasságon kívüli, erősen idealizált 

szerelmi kapcsolata volt.”
44

 – fogalmazza meg Szabics Imre. Ez a „szerelem” csakis 

egyoldalú rajongásból áll. Ezt Pál József a vazallus-hűbérúr kapcsolattal szemlélteti, 

amiben ahogy a vazallus a hűbérurának, a trubadúr is hasonló kötelességgel és odaadó 

hűséggel tartozik a donnájának. Ez a „szolgálat” a trubadúrt a legkülönfélébb hőstettekre 

sarkallja, hogy elnyerje a választott hölgye kegyét. Folyamatosan epekedik és udvarol a 

hölgyének, de a viszonyuk mégis beteljesületlen marad.
45

 A trubadúr a minden testiségtől 

mentes, szűzies szerelmet képviseli, ami a legnemesebb erényeként ruházza fel az udvari 

szeretőt. Szerintük az igaz szerelem csakis a házasságon kívüli lehetséges, ezért általában 

egy magasabb társadalmi osztályba tartozó, férjes asszonyt választanak donnájuknak. 

Hölgyük szépségéért hódolnak, idealizálják őket. Ez a rajongás és eszményítés, ahhoz a 

nőtisztelethez kapcsolódik, ami XI-XII.századtól kifejlődő Mária-kultusz hoz magával.
46

 A 

trubadúr és a hölgye közti különleges szerelmi kapcsolat tartalmazza a finʼamor 

szerelemfelfogását. Ez az eszme érvényesül a trubadúrlíra egyik ágaként, ami több 

középkori költő poétikájának is a forrása. Ilyen például Francesco Petrarca, vagy 

Magyarországon Balassi Bálint. 

  Vajda János és Juhász Gyula szerelmi költészetében is megtalálhatjuk a nyomait, a 

finʼamor eszméjének. Mindkét költő a beteljesületlen szerelmet jeleníti meg a Gina- és az 

Anna-verseikben. A reménytelen szerelemből fakad, hogy ők is folyton vágyakoznak a 

múzsájuk után. Ehhez a beteljesületlen szerelemhez egy olyan idealizálás társul, amely a 
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finʼamor szerelemkoncepciójához tartozik. A nő eszményítése Vajdánál és Juhász Gyulánál 

is megtalálható. Vajda estében, a „bukott” nő dicsőítése a „megvetéssel” együtt jelenik 

meg, míg Juhásznál az idealizálásra sokszor a múzsájától elvonatkozva kerül sor. Az 

összefüggések mellett mégis mennyire érvényesül a költészetükben a finʼamor eszméje? 

Nevezhetjük-e őket modern trubadúrköltőknek? 

 Vajda János szerelmi költészetének finʼamor-i hatásáról Szili József és Schöpflin 

Aladár eltérő véleményt fogalmaznak meg. Schöpflin így nyilatkozik: „Vajda nem tudott 

női ideált alkotni magának. Az ő szerelmi lírája nem trubadúr-líra, amely az ideál oltárára 

emeli a szeretett nőt, telerakja a szépség és jóság minden ékszerével és vakon, az imádat 

odaadásával hódol neki. Ő nem tudta odaadni magát a nőnek, nem tudott kilépni 

önmagából, hogy összeolvadjon vele. Megmarad önmagában és illúziók nélkül nézi a nőt: 

csak szépsége vonzza, amely felgyújtja érzékeit és vad sóvárgásban emészti egész 

valóját.”
47

 Schöpflin szerint a trubadúrlíra eszményített nőképe nem jelenik meg Vajda 

Gina-verseiben. A költő csakis Gina szépségéért hódol, akinek teste szenvedélyt tud benne 

ébreszteni. Szili József három dolgot emel ki Vajda költészete és a trubadúrlíra jellemzői 

között. Először is a beteljesületlen szerelemet, az eszményítést, illetve az elkárhozás 

motívumát. Vajda és a Gina közti kapcsolat is csak az egyoldalú rajongásból áll. A költő 

olyan távol van a szerelmétől, mint a trubadúr a „szeretőjétől.” Ezt a távolságot pedig az 

akadályok miatt nem lehet áthidalni. Szili ebből a távolságból eredezteti a 

beteljesületlenség okát. Schöpflinnel ellentétben ő az eszményítés mellett érvel, s szavai 

szerint Vajda „egy anti-Szűz Mária hölgyalakot istenít” a verseiben. „Vajda úgy eszményíti 

hölgyét, hogy foltja, hibája is abszolút nőiségének attribútuma.” – folytatja. A 

beteljesületlen szerelemből adódik az elkárhozás gondolata a költeményeiben, amit szintén 

a trubadúrlíra finʼamor eszméjének a jellemző jegyeként tüntet fel.
48

 

 Schöpflin álláspontját, miszerint nem teremt magának ideált Gina képében, Vajda 

„belső konfliktusával” cáfolható, amit Komlós Aladár fogalmaz meg. Szerinte az „imádat” 

jelentkezik a verseiben, ami megmutatkozik a Gina szépsége iránti hódolatban és 

eszményítésében is. Az idealizálást a szerelmi költeményeinek egy részeiben is meg is 

találhatjuk. Pl. a Harminc év múlva c. versében: „Hogy én égbe látok / Én téged fényalak / 

Tündérnek, istennőnek láttalak / Kit csak imádni mertem”. Vagy a Gina-emlékében (XXX) 
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„Te szép vagy édes, mondhatatlan; / Imádott, szeretett, csodált.” Ugyanakkor Schöpflin 

álláspontjának igazolására is találunk példát a verseiben. Vajda a Szerelem átka XI. 

versében így írja: „Nem tudok én semmit rólad, / Csakhogy szép vagy, szép nagyon. / 

Szépségedet látom én csak, / Szívedet nem kutatom” Szili szerint a múzsáját 

„romlottságával” együtt eszményíti, amit szintén Komlós szavai tudnak ellensúlyozni. A 

„megvetés”, ami a konfliktusnak az ellenpólusa, azt hangsúlyozza, hogy Vajda mégsem tud 

elszakadni Gina valóság-képétől, amit elítél. A trubadúrok nem ítélkeznek, csakis hódolnak 

a „szépség és minden jóság ékszerével” felruházott hölgyüknek. Vajda a jóság ékszerével 

nem tünteti fel a múzsáját, de a szépségével igen. A szépségéért hódol, ugyanakkor ez a 

rajongás adódhat abból is, amit Schöpflin állít: csak a teste vonzza, amiért sóvárog és 

szenvedélyt tud benne gyújtani. Az erotikusság ugyanis a Vajda Gina-verseinek egyik 

jellemzője A testi szerelem megjelenítése pedig szemben áll a trubadúrok által képviselt 

szűzies szerelemmel. Schöpflin és Szili eltérő véleményt fogalmaz meg Vajda 

eszményítéséről, ami alátámasztható a költő egy-egy versével. Ugyanakkor mindkét állítás 

nézőpontját lehet ellensúlyozni Komlós véleményével. 

 A másik két trubadúrlírai sajátosság, amelyet Szili kiemel, a beteljesületlen 

szerelem és az abból fakadó szerelmi halál motívuma. Vajda szerelme azért nem teljesül 

be, mert  nem talál viszonzásra – ám ő nem is akarja, hogy viszonzott legyen. A múzsáját 

nem tartja méltónak arra, hogy szerelmével illesse őt, ez a legnagyobb akadálya a köztük 

lévő távolság leküzdhetetlenségének. A szerelmi beteljesületlenség miatt az elkárhozás 

gondolata gyakran megjelenik a verseiben, bár a szerelem a trubadúroknak és a későbbi 

költőnek is egyfajta üdvözülést jelent. Mivel nem teljesül be a szerelmük, ezért az 

mindörökre kárhozatra ítéli őket. A Gina emlékében (IV.) így írja: „Szerelem: 

mennyország”; vagy (XIII.) „Mit neked e rövid/ Elmúlandó élet? / Örökkévalóság! / Amit 

tőled kérek.” A XVII. versben: „Ha szerelem nincs szívedben, /  – Én a mennyről már 

lemondtam; / De a föld sem ad nyugalmat, / Jobb nekem már a pokolban.” Schöpflin és 

Szili nézőpontja Vajda költészetének trubadúrlírai hatásáról eltérnek, de mindkét állítás 

igazolására találunk példát a Gina-verseiben. 

 Juhász Gyulának is elérhetetlen szerelme marad Anna, akit egész életében „imád” 

Nagyváradi élménye kiapadhatatlan forrásává válik a szerelmes verseinek. Az Anna-

élmény után megteremti a később emlékeiben élő képét, amit szinte ugyanúgy idealizál, 

mint a trubadúrok a hölgyüket. Erről F. Diósszilágyi Ibolya így ír: „Juhász Gyula költői 

szerelmében (...) élesen elválik egymástól a valóság Annája iránti vonzalom a lelkében 
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hordozott róla formált ideál imádatától”
49

. Ebben az eszményítésben megtalálható a 

„szépség és minden jóság ékszere”. Ugyanakkor a trubadúrok hódolata, „tettre készsége” 

Juhász Anna-verseiben nincs jelen. Borbély Sándor a legelsőnek tekinthető Anna-versről, a 

Régi szerelmes vers c. költeményről írja: „Nincs itt semminemű aktív mozzanat, nem 

érezhető az udvarlás, a hódítás izgatott késztetése, rögtön lemondásba horgad az igazán fel 

sem hevült érzelem.” 
50

 „Ó szőke lány, ó, kék szalag és kék szem, / Egy kis szomorúságot 

adj nekem, / Majális mámorát s a kéklő égen / Csillagot, mely csak nekem ég, nekem!” – 

írja a vers utolsó versszakában. A cselekvés passzivitása a későbbi Anna-verseire is 

jellemző. Helyette, a lemondás fájdalma, a bánat és a pesszimizmus érvényesül. Pl. az 

Anna minden című versében így írja: „Fehér volt még a lelkem, / S nyári éjek, ha jöttek, / 

Álmodtam túl könyveken, / Anna, felőled!” Valakiről, örömről, / Bánatról: szerelemről, / 

Álmodtam túl könnyeken, / Anna, szemedről!” Bóka László véleménye szerint „nem a 

lemondás mélabúja teszi oly megindítóvá ezeket a reménytelenül sóvárgó verseket, hanem 

az érzés nagysága, tisztasága, – és éppen ez, hogy az elérhetetlen után nyújtja a kezét a 

költő.”
51

 Juhász Gyula szűzies, eszményítő szerelme nagyon hasonlít a trubadúrok 

abszolutizált szerelemfelfogásához. Juhász Anna-verseiben is megtalálhatjuk az elkárhozás 

gondolatát. Pl. Az Anna című versében így írja: „És ekkor Anna szemeit lecsukta / És ekkor 

szép lett minden, ami fáj / S finom, fehér lett a sors durva ujja, / S mint várva várt és derűs 

déli táj: / Az üdvösség tűnt föl az esti csendben, / De én partjára lépni elfeledtem.” Ez a 

keresztény üdv-és kárhozattörténetet sok Anna-versében megtalálható. Vadai János 

tanulmányában kifejti az Anna örök c. versnek azt a filológiai problémáját, miszerint a vers 

utolsó szava, az Anna helyett, az Ámen jelent meg nyomtatásban.
52

 „Élsz és uralkodol 

örökkön, Ámen.” A Juhász Gyula összes művének kritikai kiadásában is még az „Ámen” 

szerepel. Ez is bizonyítja, hogy Juhász Anna-verseit mennyire áthatja a keresztény 

gondolkodásmód. Az Ámen szó is zárhatná ezt a verset, hiszen az az áhítat, amivel Annát 

illeti tényleg „él és uralkodik” mindvégig a költészetében. 

 Modern kori trubadúrköltők? Vajda János költészetének finʼamor-i sajátosságairól 

eltérő véleményt fogalmaznak meg az irodalomtörténészek. A különböző nézőpontokra 
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találunk érveket és ellenérveket is. Mindenesetre Vajda költészetében a „szeretek” mégis 

olyan újszerűen hat, mint a középkorban a trubadúrlíra felvirágzása. Juhász Gyula modern 

szerelmi lírája sokkal inkább az egyoldalú, rajongó, áhítatos szerelmével tűnik ki a 

kortársai közül. Költészete párhuzamba vonható a finʼamor-ral, de mégsem annak az 

imitációja. Juhász Gyula csakis eszményíteni tud. 
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4. A Gina- és az Anna-versek kifejezőeszközei 

 

4.1.A költői képek 

 

 Vajda János és Juhász Gyula verseikben az érzéseik különböző költői eszközökkel 

fejeződnek ki a Gina-és az Anna-verseikben. Az egyik ilyen eszköz a képek, visszatérő 

motívumok jelentik. 

 Vajda János és Juhász Gyula szerelmes verseiben a költői képeknek releváns 

szerepük van. Vajda János képei nagyszabásúak, s szélsőséges tükröznek.
53

 „Vajdánál a 

képeknek különösen nagy jelentőségük van. Líráját épp ez különbözteti meg kortársaiétól. 

Bennük van a legfőbb ereje.”
54

 – fogalmaz Komlós. Vajdánál a Gina-verseit gazdag 

képrendszer szövi át és Komlós szavaival élve „az érzés rendkívüli erejűvé dagad, szinte 

határtalanná nő benne.”
55 

 Vajda János három szerelmi versciklusa: a Sirámok a Szerelem átka és a Gina 

emléke, valamint a későbbi emlékező versei is tartalmaznak visszatérő motívumokat. A 

Sirámokban ezek főként az ősz motívumai: a szelre és a lombkoszorúra utalnak. Ilyen 

például a IX, a XIII, XV, XVI, XVIII. verse. A IX. versében „Naprul napra sötétebb lesz, / 

Éjrül éjre hidegebb... / Ölő tél, mely megdermesztesz, / Érzem már szeledet.” A XIII-ban 

„Besüvölt a szél a fűbe, / Mintha velem csúfot űzne. / A haraszttal körülöttem / Táncol a 

hűs levegőben. / Sárga leveleit szórva / Koszorút tesz homlokomra...  / Részvét avvagy gúny 

van ebbe?... / Betekintek a szivembe...”. A XVI-ban „Bujdosik a fa levele, / Viszi a tél 

fagyos szele, / Gyászkiséret megy utána, / Vándor felleg barna árnya.” A XVIII-ban „Hej 

de nem így volt hajdanában! / Ifjú vidám cserjébe jártam; / A zöld levélről azt gondolva, / 

Hogy koszorú lesz homlokomra...” Ezek a versek inkább filozofikusak, mint szerelmesek, 

de mégis a Gina-élményhez kötődnek. Az ősz motívumai az elmúlásra utalnak. Az ősz 

elmúlását a szerelemi csalódás borúságával, illetve önmaga mulandóságával azonosítja. Az 

ősz motívumaira találunk példát a Gina-emlékében is. A XXXII-ben „Ha majd virrasztva 

őszi éjen, / Hallsz lépteket a falevélen, / Holott alaktalan bus árnyak / – Sír rabjai – sötéten 

járnak; / Lombkarjai a gyászfüzeknek.” Vajda vezérmotívumai közé tartozik még az 
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örvény, a hideg, az álom, a tűz és az erdő motívuma. Az örvény-motívuma például a 

következő versekben bukkan fel: a Szerelem átka ciklus IX. versének utolsó strófájában: 

„Jár utánad hegyen-völgyeken/ Fölhevült lázongó képzeten./ S majd ha mély örvénybe/ 

Hull alá imádód,/ Tova tünsz, s hogy érted/ Halt el – azt se látod!” vagy a Gina-emléke 

XXXI. versében: „Mintha örvény fölött járnék, / Vagy elfödne sötét árnyék; / Engem végig 

beborulva / Haragosan villámolna; / Virágok és falevelek / Ijedtökben reszketnének; / Rám 

fekete felhők közül / Űzve gonosz sejtelemtűl / Integetve, esdekelve / Rémült angyalarc 

meredne; / És azonban ember, állat / Szédelegve futosnának, / Kézkulcsolva, nyöszörögve; / 

Távol orkán már hörögne; / Iszonyú nagyot csattanva / Az égbolt ketté hasadna, / S 

hullana a kénkőzápor... / Ah pokolkín-kéjes mámor! / És én ezt mind, mind átérzem, / 

Valahányszor rád emlékszem... // Mégis mindig rád emlékszem!”. Ugyanakkor Vajda kései 

szerelmes verseiben is megtalálhatjuk ezt a motívumot. Pl. A kárhozat helyén c. 

költeményében. „Látom forogni a vad örvényt, / Mely elmerített, fényalak!” A Szerelem 

átka IX. versében baljóslatú végkifejletet tükröz az örvény, de ami a Gina-emlékének 

XXXI. darabjában található az sokkal tragikusabb sejtelmű. Óriási ellentét fejezi ki azt a 

kínzó szerelmet, amelyet Gina emlékének felidézésekor átérez. Az az ambivalencia, ami a 

Gina-verseket jellemzi, a hideg és a tűz motívumának használatában kitapintható. Széles 

Klára szavaival élve: „az „örök hó”, és „örök tűz”, kín és gyönyör önellentmondó 

társításait”
56

 találhatjuk meg a költeményekben. A tűz motívuma fellelhető például a 

Szerelem átka II. versében: „Én hiszek szemed tüzének, / Mely hajnalfényben ragyog. / 

Vagy van ember, aki most is megrabolja a napot?...” vagy a VIII-ban: „Sötétség, 

némaság...menyországa soknak; / Szívemben lobogó lángja a pokolnak!”. A Gina-emléke 

c. ciklusában is megtaláljuk ezt a motívumot: a III. versben: „Őrizkedj a gondolattól!/ Ne 

nézz most lelkem mélyére;/ Ha forrong, ha zúg a tűzhegy, / Vigyázz, hogy ne menj 

szélére...” vagy a XVIII-ban: „Megnyílik a föld alattam. / A pokol rám ölti nyelvét, / Azt a 

lángot, mitől úgy ég / Lélek és test, – de el nem ég.”. A hideg, a sötét árny Ginát, illetve 

ridegségét idézi. A Szerelem átka IV. versében így írja: „Templomot emelnék rá, / Benne 

örökké imádván / Hideg tökéletességét... / Halovány vagy, nagyon halovány...” vagy a Gina 

emléke XXI-ben: „Megbocsátnám, hogy hideg vagy, / Mig szívem érted elvérez;”. A hideg 

„szobor” mellett, Gina „gúnykacaja” is állandó motívuma a verseinek. A Szerelem átka és 

Gina emléke ciklusaiban gyakran megjelenik. Pl. az előbbi VI. darabjában: „Szeretem 

éretted a kínt, / S viselem a gúnykacajt,” vagy a Gina emléke XXI. versében: „Majd ha 
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egykor körülötted / Rád nevet és gúnyol a fény,/ Fagyosan, mint most te engem:/ Akkor 

jussak eszedbe én.” Gina ridegségétől, s a kínzó szerelemtől a költő gyakran álomvilágba 

menekül. Álmaiban elképzeli azt a tökéletes szerelmet, amely csakis ott lehet beteljesült és 

boldog. Ilyen verse például a Gina emlékében a XXII-es. Vajda mély vallásossága 

nyilvánul meg benne. Azt „álmodja”, hogy Ginával együtt boldogan él a mennyországban. 

„S együtt éltünk, éldegéltünk / Csupa csókkal öleléssel – / Galambom még Évánál is / 

Hamisabb lett egy kevéssel. // Én minden órában egyszer / Meghaltam meg fölébredtem. / 

A halált az ébredésnél / Mondhatom, hogy jobb szerettem. // A míg végre a jó isten / 

Megsokalta boldogságom, / S magához vett mindkettőnket / Én teremtőm, milyen álom!”. 

Az álom motívuma megjelenik még például a XXVI-os versben is: „Oly homályos nekem 

minden, / Mint aki nehéz álmot lát, / És tűnődik, ha való-e? / Örökké emlékezem rád!// 

Mintha erdőn járnék éjjel; / Előlem futnának a fák, / És csak egy csillagot látnék.../  

Örökké emlékezem rád. // Néha kérdem, vagyok én még? / Álom ez, vagy valóság? / És tán 

nem is élek én már / Csak a sírból emlékszem rád.” Ebben a versben az álom mellett 

megtalálható még egy motívum, amely tipikusan vajdai: az erdő megidézése. A költő a 

gyermekkorának Vaálon töltött éveit, élete legboldogabb szakaszának tekinti, amelynek 

idilljébe mindig visszavágyik. Az erdő a békét, a nyugalmat és a boldogságot jelenti 

Vajdának. A szerelmes verseiben gyakran az erdő-égés képzete jelenik meg, amely a 

boldogtalan szerelmet tükrözi. Ilyen például a Gina emléke ciklusban a XV. vers: „Mint az 

erdő napsugártól, / Én szemedtől meggyulladtam; / És elégek mint az erdő, / Melynek 

lángja olthatatlan.” Vajda a szerelmi csalódása után az erdő nyugodtságába, magányába, 

békéjébe menekül. A Gina-ciklusok után írja a tájverseit, amelyek a Gina-szerelem 

szenvedélye utáni pihenést biztosítja Vajdának. Az erdő motívuma nemcsak a szerelmes 

verseiben jelentkezik, hanem a későbbi tájverseinek is a meghatározó eleme. 

 Vajda szerelmes verseiben motívumokban gazdagok. Juhász Gyula Anna-verseiben 

viszont ezek ritkábbak Az egyetlen – illetve két – szinte állandóan visszatérő motívum a 

verseiben a szőkeség, illetve a kékség. Múzsája küllemét – szőke haját, kék szemét – a 

legtöbb versében megjeleníti. Ezek a motívumok nem egyszerűen Annára utalnak, hanem 

képesek a beteljesületlen szerelem képzetét is felkelteniük Ilyen például az Annára 

gondolok vagy a Milyen volt szőkesége c. költeménye. Az előbbiben így ír: „S azért oly 

beteg a szemed égi szine, / Mert benne nem ragyog thalassza mosolya? // Kit vig majálisok 

szőke tüzei hittak, / Ki annabálokon nézted a táncokat,” az utóbbiban pedig így: „Milyen 

volt szőkesége, nem tudom már, / De azt tudom, hogy szőkék a mezők, / Ha dús kalásszal jő 
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a sárguló nyár / S e szőkeségben újra érzem őt. // Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, 

/ De ha kinyílnak ősszel az egek, / A szeptemberi bágyadt búcsuzónál / Szeme szinére 

visszarévedek.” A szőkeség és a kékség gyakran kapcsolódik össze a táj elemeivel: ahogy a 

szerelmes versekben megjelenik a táj, úgy a tájverseiben is megjelennek az Anna-

szerelemből fakadó érzéseik. 

 Összegzésül elmondható: Vajda János Gina-verseit a motívumok sokfélesége 

jellemzi. Főbb motívumai közé soroljuk, az ősz motívumait, az örvény, az álom, az erdő, 

valamint a Gina alakjáról, illetve a hozzá fűződő szerelemből származó motívumokat: a 

hideget, a tüzet, a gúnykacajt. Juhász Gyula szegényesebb motívumkészletében az Anna 

küllemét felidéző motívumként jelenik meg a szőkeség, illetve a kékség. 
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5. Vajda János és Juhász Gyula költői arcképe 

 

5.1. Montblanc-ember” és „az eltűnő dolgok költője” 

 

 Vajda János és Juhász Gyula két korszak két egyénisége. A poétikájukról képet 

alkotva megvizsgálhatjuk, hogy hogyan jellemzi a költőket a „Montblac-ember”, illetve 

„az eltűnő dolgok költőjének” elnevezése. 

 Vajda János és Juhász Gyula is a hangulatlíra képviselői. Mindkét költő poétikája 

eltér a kortársaikétól, Vajda költészete azon a – „Petőfi és Ady közötti” –„hídon” 

helyezkedik el, amely két irodalmi korszakon ível át. Juhász líráját nem hatja át annyira a 

kor modernsége, mint a kortársaiét, ezért lírájával nem is tud annyira kitűnni. Vargha 

Kálmán boncolgatja az okait annak, hogy miért nem tud lírája kellően érvényesülni a 

nyugatos költők között. Álláspontját így fogalmazza meg: „Juhász lírája a letisztult 

egyszerűség felé haladt olyan korban, amely a stílusforradalmak időszaka volt, és 

amelyben minden egyéniség a maga külön stílusával, erősen hangsúlyozott gesztusaival 

dokumentálta eredetiségét és jelentőségét. Juhász Gyula „forradalma” meg éppen az volt, 

hogy a stilizálás után egyre biztosabban eljutott önmagához, belső világa mind egyszerűbb 

eszközökkel való kifejezéséig. Költészetének fejlődése a belső érés lassú folyamatait 

követte”.
57

 Juhász „belső világát” egyszerű eszközökkel tárja fel, abban a korban, amikor a 

költők tobzódtak az izmusok nyelvi és poétikai eszközeiben. Pályafutásának második 

felétől a XIX. század közepén, Vajda azt az újítás képviseli, amely a modern költészetre 

lesz jellemző: a kifejezőeszközök gazdagságát és minél változatosabb használatát. Vajda 

eszköze elsősorban a motívumaiban, a képeiben rejlik. Komlós Aladár így fogalmazza: 

„Képei természetesen feltűnően hasonlítanak egymásra, hiszen valamennyien a szülőjükre, 

Vajdára hasonlítanak. Tisztán a hasonlataiból ki lehetne olvasni, milyen ember volt”
58

 Ady 

Endre ki is olvassa, hogy milyen ember Vajda: Monthblac-ember. A Húsz év múlva c. 

versében a költő a hegycsúcshoz hasonlítja önmagát. A költeményben a régi szerelem 

szenvedélyétől mentes, „jégszívű” költő Ginát idézi fel, akinek emlékére még az idő 

távlatában is „kigyul” a szíve. S valóban a Gina-szerelem az egész életét és költészetét 

meghatározza. Az „átokverte” szerelemes versektől egészen az emlékező versekig mindig 
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felbukkan Gina, még a tájverseiben is. A keserű szerelmi csalódás, a magány, a bánat szinte 

az egész költészetének megadja a mély tragikai hangját. S ahogy a hegycsúcs, ő is egyedül 

van. S egyedül van a költészete is a „hídon”, de mégis a modernizmus felé magasodik. A 

modern költészetre jellemző jegyek jelentkeznek a poétikájában, amely az újfajta táj-és 

szerelmi líra, illetve annak gazdag kifejezőeszközeiben nyilvánul meg. Elsősorban a 

nagyarányú képekben. Egyik ilyen a Montblanc-kép, amelyről, Ady méltán nevezte el őt 

Montblanc-embernek. 

 Juhász Gyula lírája nem egészen illett bele a Nyugatos költők kánonjába. A „befelé 

fordult” táj-és érzelmi világából nem figyelte a külvilág „forradalmát”. „Eltűnt” a poétikája 

a modern költészet útvesztőjében. „Eltűnt” Anna, de emléke „örökké” benne élt. S ő maga 

is, a jellemével, s azzal, hogy folyton az irodalmi élet peremterületére lett száműzve. 

 Vajda Jánost és Juhász Gyulát is jellemzi az az elnevezés, amelyet Ady, illetve 

Schöpflin adott nekik. Vajda újfajta költészete, változatos kifejezőeszközökkel, – 

elsősorban képekkel – gazdagon, a „hideg” és magányos ember jellemét méltán tükrözi a 

Monthblanc-ember elnevezés. Juhász Gyula és lírája is kiszorult abból a közegből, ahol 

érvényesülni tudtak volna. Így találó az a jellemzés, miszerint ő „az eltűnő dolgok költője”. 
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6. Befejezés 

 

 Vajda János és Juhász Gyula két korszak két egyénisége, akiknek poétikája eltér a 

kortársaikétól. Mindkét költő a hangulatköltészet képviselője, de eltérő módon. 

 Vajda János poétikája a két korszak közti „hídon” áll Petőfi és Ady között. Petőfi 

hatását mutatja, hogy sok versét a dal műfajában írja, magyaros verselésben és hatása a 

költői nyelvezetében is megmutatkozik. Ugyanakkor költészete a modernizmus felé halad. 

Lírája elindítja azt a szubjektivitást, amely a modern poétikára jellemző. Újfajta tájlírát 

alkot: verseiben a belső, lelki táját mutatja be. Szerelmi költészetében egy új nőtípust 

jelenít meg, akiben „ellenséget lát”. S ennek a nőalaknak a ridegsége teszi kínzóvá a 

szerelmét, akit egyszerre „gyűlöl és szeret” is. Szerelme sokszor az abszolutizálásba megy 

át, s múzsáját hasonlóképpen idealizálja, mint a trubadúrok a donnájukat. Szerelmi 

lírájának sajátosságai mellett újszerű a verseinek a gazdag motívum-és képrendszere. 

Nagyarányú képeiben szélsőséges érzelmek tükröződnek. 

 Juhász Gyula költészete csaknem „eltűnt” a nagy nyugatos kánonban. Tájverseiben 

– Vajdától eltérően – az érzelmek tárgyiasulnak a környezet elemeiben. Szerelmi lírájában 

nem érvényesül az az újfajta szerelemfelfogás, amelyet Vajda képvisel. A nő, elérhetetlen 

eszményképként jelenik meg, akiben nem lát ellenséget, s nem harcol ellene. Juhász 

szerelemfelfogása sokkal inkább tükrözi a trubadúrköltészet finʽamor felfogását, mint 

korának szerelmi líráját. Költészetére nem hatottak úgy a modern stílusáramlatok, mint a 

kortársaiéra. Az egyszerűségre törekszik, mind kifejezőeszközeiben, mind a nyelvezetében. 

 Ady Endre Monthblanc-embernek nevezi Vajdát, a Húsz év múlva c. verse nyomán. 

Ez az elnevezés utal a nagyszabású képeire, amelyekben a legszélsőségesebb érzelmek 

tükröződnek. A Montbalnc-képben megjelenik Vajda arcképe is. Magánya, elszigeteltsége 

tükröződik benne. Ugyanakkor a Gina-szerelem emlékének múlhatatlanságát is megidézi a 

hegycsúcs képzete. Juhász Gyula poétikája csaknem „eltűnt” a nyugatos kánonban, ezért 

méltán jellemzi Schöpflin „az eltűnő dolgok költőjének”. 
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7. Összegzés 

 

 Vajda Jánost Ady Endre nevezi „Montblanc-embernek” a Húsz év múlva verse 

nyomán. Juhász Gyulát Schöpflin Aladár úgy írja le, mint „az eltűnő dolgok költője”. 

Dolgozatomban azt kutattam, hogy poétikájuk mennyiben különbözik a kortársaikétól, 

miben hasonlít, illetve tér el egymástól a két költő szerelmi lírája, a Gina-és az Anna-

versek. Mindezeket megvizsgálva, szemléltettem, hogy miként jellemzi Vajdát és Juhász 

Gyulát sajátos jelzőjük Az összehasonlítás során bebizonyítottam, hogy Vajda költészete, 

valamint új típusú szerelmi lírája kitűnt a kortársaiétól a modernségével szemben, míg 

Juhász lírája a XX. század nyugatos kánonjában nem tudott elég modern lenni. A Gina-

versek kifejezőeszközeinek – elsősorban a költői képeinek – gazdagsága szemben áll 

Juhász egyszerű eszközhasználatával. Vajdánál a magány, a bánat, a szerelmi csalódás 

jelenik meg a Montblanc hegycsúcsában. Ugyanakkor saját, a modernizmus felé magasodó 

és két korszak között álló költészetének egyedülállóságára is rámutat. „Az eltűnő dolgok 

költője” elnevezés Juhász Gyula egész irodalmi életből való száműzetését, az életéből 

eltűnő szerelemet, figyelmet, boldogságot jelöli. Ugyanakkor lírájának háttérbe szorulását 

is a Nyugat első nemzedékének költészete mögött. 
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8. Summary 

 

Endre Ady calls János Vajda "the Montblanc man"after the poem by the latest one entitled 

"Twenty years later". Gyula Juhász is referred to as "the poet of disappearing things" by 

Aladár Schöpflin. In my thesis I have investigated how the love poetry of that two poets 

differs from that of the poets of their age and to what extent the poems to Gina and Anna 

are different from or similar to one another. I did this to show how the titles of János Vajda 

and Gyula Juhász are characteristic to them. In the course of my comparing the works of 

the two poets, I proved that the poetry of János Vajda excelled from that of the poets of his 

age by being modern, while the poetry of Gyula Juhász was not modern enough to the 

standard of the Nyugat (West) in the 20
th

 century. The aboundant use of the poetic devices 

in the poems to Gina is just the opposite of the simple divices used by Gyula Juhász in his 

poems to Anna. Vajda expresses his sorrow, solitude and disappointment in love in the 

metaphore of the peak of the Mont Blanc. However, that peak also symbolizes the 

uniquness of his poetry that stands between two literary ages and is prominent to 

modernizm. The title "the poet of disappearing things" reflects to Gyula Juhász' relegation 

from the literary life as well as the love, attention and happiness disappearing from his life, 

and also his poetry being pushed into the background behind the poetry of the first 

generation of the Nyugat (West) 
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