
VAJDA PÉTER: KÖLTEMÉNYEK PRÓZÁBAN ÉS MÁS ÍRÁSOK 

Szerkesztette Miklós Róbert. Bp. 1958. Magvt 

Akit Petőfi verssel búcsúztatott, akit 
Erdélyi János a magyar költészetben „a 
romantika elsőszülöttjének" nevezett, akiről 
Döbrentei Budán bércet keresztelt el, az utó
kor emlékezetében nem mondhat magáénak 
akkora tartományt, amekkora megilletné. 
Életrajzi adatait Széchy Károly összegyűjtöt
te ugyan, különös és izgalmas művének elem
zésével azonban nem tudott megbirkózni, 
akik pedig utána nyúltak ehhez a témához, 
csak részleteket dolgoztak ki, vagy a korábbi 
megállapításokat ismételgették. így aztán 
hiányzik, noha nagyon elkelne, Vajda Péter 
filozófiájának alapos vizsgálata, a hegeli böl
cselet egyik első ismertetőjeként végzett mun
kájának méltatása, prózai költeményei ritmu
sának műértő megfejtése, pedagógiai törekvé
seinek gondos egybevetése a kor hazai és kül
földi tanügyi eszmeáramlataival; nem tanul
mányoztuk eléggé nyelvújítói termésének 
szelíd és vadhajtásait; nem akadt senki, aki 
eltűnődött volna Vajda Péter érdekes, köz
bülső helyzetén az irodalmi frontok között, 
azon a tulajdonságán, hogy egyszerre tudott 
jóba lenni Bajza triumvirátusával és a hatal
mas szövetség ellenfeleivel; nem szenteltünk 
figyelmet annak az újságírói életformának, 
melyet Vajda Péter évekig élt, egyike amaz 
elsőknek, akiket tollúk táplált a magyar iroda
lom sovány szérűjén; nem kutattuk, hogyan 
került a Világ szerkesztőségébe, mit végzett 
ottan, s hogyan csöppent ki onnét; szétszórt 
cikkeinek, fordításainak bibliográfiáját sem 
bírjuk. (Taubner Károllyal közösen meg
jelentetett Anakreonját például Szinnyei 
nem említi munkái között.) 

Rosszul állunk műveinek modern kiadá
sával is. 1931-ben Kemény Gábor sajtó alá 
adta a cenzúrai rostán annak idején fenn
akadt Erkölcsi beszédeket, a Dalhon azonban 
már csupán szemelvényes felújítást ért meg 
Nemes Béla szarvasi tanár buzgalmából 
1906-ban, s nem keltett figyelmet. A nagy
közönséggel néhány antológia próbálta meg
ismertetni nevét. 

Miklós Róbertnak, aki e csekély előzmények 
után arra vállalkozott, hogy a rendelkezésére 
bocsátott 240 lapon bemutassa Vajda Péter 
életművét, mindenekelőtt azt kellett eldön
tenie, hogy a költőt, az elbeszélőt vagy a gon
dolkodót részesítse-e előnyben. A magunk 
részéről úgy véljük, hogy Vajda Péter regénye 
és novellát, bármennyire fontos és érdekes 
kísérletek az irodalomtörténet szemében, a 
mai kor számára teljességgel élvezhetetlenek, 
a prózai költemények merész stílusújítása, 
valamint a cikkek és beszédek magvas gondo
latai viszont ma is vonzhatnak olvasót, ezért 
Vajda Péter munkásságának maradandó 
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javát az utóbbiak között kellett volna keresni. 
Miklós Róbert innen is, onnan is markolt egy 
keveset, s ennek zsúfolt és mégis hiányos 
gyűjtemény lett az eredménye. 

Legjobban a prózaversek válogatása sike
rült. Csaknem száz lapon bőséges ízelítőt 
kapunk A nap szakaszai és a Dalhon zenélő 
stílusából, a gyermek- és ifjúkori emlékeket 
idézgető és a természet szépségén panteista 
lelkesültséggel rajongó prózai költemények
ből. Helyeseljük, hogy a szerkesztő a tartalmi 
folytonosság kedvéért fölcserélte a Dalhon 
két ciklusának eredeti sorrendjét, sajnáljuk 
ellenben, hogy nem mutatott be legalább egy 
ciklust kihagyás nélkül, hogy az olvasó meg
ismerkedhessek Vajda Péter lírai szerkesztés
módjával. Zavaróan hat ugyanis, hogy a 
válogató olykor a szoros egységbe tartozó 
párdarabokból csak az egyiket közli (a Róma 
című mellől például hiányzik a Hellén világ), 
úgyszintén zavar az is, hogy azokban a ciklu
sokban, melyeknek részeit Vajda Péter nem 
látta el sorszámokkal, az olvasót semmi sem 
tájékoztatja arról, milyen arányú válogatást 
tart a kezében, az eredeti szövegnek felét-e, 
negyedét-e. Súlyosabb az a kifogásunk, hogy 
a Szellem- és hon-dalokbó] feltűnően kevés,, 
huszonkilencből mindössze négy darab került 
be az új kiadásba. Hiába keressük például a 
17. számút, mely a hazaszeretet korszerű, 
haladó értelmezését adja, vagy a 22-est, mely
ben a reformkori társadalom elégedetlenségét 
szólaltatja meg, a „szőrgunyás" jobbágyok 
fekete kenyerét, az iparos mesterek bajos ke
resetét, ügyvédek és úrfiak (az értelmiség) 
szűk erszényét panaszolja a költő. Ügy lát
szik, mintha a szerkesztő, míg kedvtelve mu
togatta fel Vajda Péter természetpoézisének 
szépségeit, olykor megfeledkezett volna a tár
sadalmi bölcselőről. Az Imádatokból is, 

•furcsa, épp a 18. számú maradt ki, mely az 
emberi elme himnikus dicséretét zengedezi. 
(„Az emberi elme maga nagy tündér világ. 
Fénylő nap benne az értelem, termékeny föld 
a jog, szende hold a barátság, levegő a szere
lem . . . Hol van nagyobb szónokod, oh 
Világszellem, mint az emberi elme?" stb.) 
A Szerelem-dalok közül leginkább a Vihar és a 
Kunyhó címűeket hiányoljuk, azt a két dara
bot, mely mintegy szociális kulcsát adja a 
gyermekkori emlékek sorozatának, s a szerke
zeti átmenet a hondalok cikíusához. Érthetet
lennek találjuk, hogy az új kiadás nem tartal
mazza a Dalhon első füzetének szép élő
beszédét, Vajda Péter ars poeticáját. Végül: 
miért nem közölt a szerkesztő valamit a 
Dalhon folytatásából, melynek kéziratban 
maradt darabjait a Napkelet 1857. évfolyama 
hozta nyilvánosságra? 



A prózai költemények után a metrikus 
versek következnek Miklós Róbert válogatá
sában. Ezekre — az Utazó magyarokat ki
véve — leginkább Vajda Péternek az a mon
dása illik: „A dicsőt, a szépet, az istenit akar
ni még akkor sem szégyen, ha gyengeségünk
től ki nem telik azt létesíteni" — ezért.be is 
érhetjük a szerkesztő által kiszemelt tucatnyi 
verssel, melyek közt — jó ötlet — a kiadatlan 
Hamlet-fordítás három részletét is meg
találjuk. 

Annál inkább vitatható az elbeszélő 
Vajda Péter bemutatása. Miklós Róbert a 
Tárcsái Bendéböl és négy novellából ad rész
leteket — és mindegyikből csak részleteket. 
Ügy gondoljuk, jobb lett volna, ha csupán 
egy elbeszélést közöl, de azt egész terjedelmé
ben (mondjuk: a Vajkoontalát; a Manahor 
úgyis megjelent a Szöveggyűjteményben); az 
így megtakarított lapokat Vajda Péter cikkei
nek, beszédeinek szentelhette volna. 

; Mert ezekkel a gyűjtemény valóban mos
tohán bánik. Még a szabadságról mondott 
két erkölcsi beszéd közül is csupán az egyiket 
tartalmazza (s ezért, aki csak ebből a kötetből 
ismeri meg Vajda Péter írásait, nem értesül
het olyan gondolatokról, mint:,, . . . a szabad
ságiul félni gyávaság" vagy „a honszeretet
nek semmi köze a vagyonnal" stb.); nem köz
li a jellegzetesen reformkori szellemű beszédet 
a Nemzeti egységről, melyet a szónok a nyelv
egység, hitegység és jogegység háromsága
ként határozott meg; elhagyja Vajda Péter 
igen tanulságos elmélkedését a Szokásról, a 
társadalomfejlődésre vonatkozó nézeteinek 
ezt a ragyogó összefoglalását, s még annyi 
mást az Erkölcsi beszédek huszonöt darabja 
közül (melyekből mindössze háromnak ada
tott kegyelem) — épp az érett Vajda Péter 
műveit tizedeli meg a válogatás. Szinte sem

mit sem kapunk a nagy pedagógus munkássá
gából: sem protestáns főiskolai tervezetéből, 
melyben a diákönkormányzat gondolatcsíráit 
hinti el, sem szorosabb értelemben vett neve
lői beszédeiből, melyekben józan, gyakorlati 
erkölcstant ajánl. Sajnálhatjuk elmaradását 
annak a fiatalkori cikkének is, melyet Nemze
tiség címmel a Tudományos Gyűjtemény 1832. 
évi folyamában tett közzé; legalább a nő
nevelésre vonatkozó passzusa az olvasó elé 
kívánkoznék. Teljesen mellőzte a szerkesztő 
Vajda Péter politikai publicisztikáját, mely
nek pedig számos darabja, pl. Ipar című véd
egyleti buzdítása (Életképek, 1845) és a 
Világban megjelent cikkei közül egyik-másik, 
méltóbban képviselhette volna a szerzőt, 
mint a kötetben helyet foglaló írás a hónap
nevek megmagyarosításáról. 

Baj, hogy amit közöl, azt sem elég gonddal 
közli Miklós Róbert. Szúrópróbáink eredmé
nye legalábbis gyanakvóvá tesz: a Szerelem
dalok két darabjával (Ég és Mező) rossz, for
dított sorrendben találkozunk; a Világpolgár 
című elmefuttatásból a második bekezdés 
végén hiányzik egy egész mondat, alább egy 
tagadószó („ . . . a nagy birodalomban rende
sen nagyobb a keresetmód, mivel szabadon 
van eresztve a közösködés, s borzasztó határ
vámok nem állanak minden lépten az útba"), 
még odébb pedig egy igen helyett is van az új 
kiadásban. 

Az utószó áttekinthetően ismerteti Vajda 
Péter főbb életrajzi és könyvészeti adatait, 
nem mentes azonban a tárgyi'tévedésektől. 
(Erős túlzás az, hogy a húszas évek végén 
„egész sor évkönyv, folyóirat" szolgálta az 
új irodalmi törekvéseket; helytelen „Bajza 
Társalkodójáról" írni, hisz az Helmeczyé volt, 
Bajza csak segített neki.) 

Lukácsy Sándor 

ADY ENDRE: A NACIONALIZMUS ALKONYA 

A kötetet összeállította: Koczkás Sándor és Vezér Erzsébet. A bevezető tanulmányt Koczkás 
Sándor, a jegyzeteket Vezér Erzsébet írta. Bp. 1959. Kossuth K. 302 1. 

„Száznál több oka a magyarnak, 
Hogy jó testvérnek vallják mindenütt," 

A Jean Jaurès emléke előtt hódoló versében 
(Emlékezés nagy halottra) írta le ezeket a 
sorokat Ady Endre az első világháború máso
dik évében, amikor a nacionalista hullám 
— ami ellen Ady szinte világnézeti tudatoso
dása első pillanatától kezdve küzdött — a 
különböző országok csatamezőinek lövész
árkaiban állította szembe egymással Európa 
népeit. S ez a két sor — àmely a népek 
testvériségének gondolatát vallotta a tömeg
őrület közepette — csak egy páratlanul bo

nyolult világhelyzetben való megismétlése 
volt az Ady-életmű egyik fő vonulatának: a 
nacionalizmus elleni küzdelemnek. 

Amikor harcai során fáradtabb pillanatai
ban felködlött előtte a líra nagy nyugati 
megújítóinak a pályája — akik megenged
hették maguknak, hogy csak költők legyenek 
és korukat csak áttételesen fejezzék ki —, 
mindig a magyarsága s az ebből következő 
speciálisan nemzeti küldetése volt az, ami 
nemcsak hogy megnyugtatta a választott útja 
helyességéről, de egyfajta magyar daccal is 
eltöltötte. Pedig Ady a maga magyarságát 
— amely az Ő értelmezésében a függetlenségi 
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