
ADATOK ÉS ADALÉKOK 

B1SZTRAY GYULA 

A P Á L Y A K E Z D Ő V A J D A J Á N O S 

Vajda János műveinek föltárása és értékelése terén az 1940-es évek óta jelentős ered-
ményekre hivatkozhatunk. 

A korábbi évtizedekben — egy-két összefoglaló pályarajz mellett — inkább csak 
részlet tanulmányokat és esszészerű méltatásokat találunk ; verseinek szórványos kiadását 
kizárólag »üzleti meggondolások« i rányí tot ták, munkáihoz sokszor hosszú ideig nem lehetett 
hozzájutni , s a teljes oeuvre kialakítására úgyszólván semmi sem tör tént . 

Bóka László Vajda János-könyve (1941) és a költő »Összes Művei«-nek Kozocsa Sándor 
által sa j tó alá rendezett gyűj teménye (1944) érlelte ki a további fe ladatokat . Amaz rávilá-
gí tot t a megoldatlan problémák tömegére, ez jelentősen kibővítette Vajda János műveinek 
ismeretét s egy eljövendő teljes kiadás felé mu ta to t t . 

A legutóbbi tíz esztendőben az tán újabbnál ú jabb tanulmányok, vitacikkek, vers- és 
prózakiadások s szövegközlő adalékok gazdagítot ták s vi t ték előbbre eddigi ismereteinket. 
Tavaly jelentős szintézis lá tot t napvilágot : Komlós Aladár monográfiája, a közeljövőben 
megjelennek Vajda János Összes Költeményei.*Mindez együttvéve tanúsí t ja Vajda János 
méltó megbecsülését napja inkban. 

A Vajda-irodalom hosszú időn á t tapaszta l t pangását főleg az okozta, hogy 
műveinek jelentős része elfeledve, ismeretlenül kallódott régi újságokban, folyó-
iratokban és alkalmi kiadványokban. A vázolt haladást épp az újonnan fel tár t szöveg-
közlések segítették elő. 

Önként következik ebből, hogy további eredményekhez : Vajda János életének és 
műveinek maradéktalan megismeréséhez most már csak az Összes Müvek kritikai kiadása 
vezet. S ma már kétségtelenül el is érkezett ennek az ideje. Közel ha tvan évvel a költő halála 
u tán , ismerve már irodalmi működésének területeit , tervszerű munkával meg lehetne való-
sí tani az Összes Művek kritikai kiadását . 

Kívánatos volna az Összes Műveknek főleg következő két ágát rendezni : 
1. Föltárni a költemények teljes anyagá t , a variánsokkal együt t . Vajda János nagy 

műgonddal dolgozot t ; köteteinek ú jabb kiadásai alkalmával versei nagy részét átdolgozta. 
Költeményeinek tehá t számos változata van, amelyek nemcsak az író műhelymunkája szem-
pontjából érdekesek, hanem azért is, mert érzéseinek, gondolkodásának hullámzásait is 
m u t a t j á k . 

2. Sürgős tennivaló : a költő teljes levelezésének és felesége emlékiratainak közzététele. 
A levelezés és a memoár kiadása végre éppoly közvetlen betekintést engedne Vajda János 
élettörténetébe, mint a versek és prózai munkák a költő lelkivilágába. — Megjegyzendő, 
hogy Vajda János levelezése már az »Összes Művek« 1944. évi kiadásakor saj tóra készen 
ál lot t , de a kötetbe nem kerülhetet t be, mert a Franklin-Társulat a levelezést nem tekinte t te 
az írói oeuvre szerves tar tozékának. (Ennek a merev kiadói álláspontnak a következménye 

* E cikkemet 1955 tavaszán í r tam. Azóta megjelentek »Vajda János Összes Versei« 
a Szépirodalmi Könyvkiadónál ; ez a kiadás már felhasználta az 1849-ig írt Vajda-versek 
szövegére és időrendjére vonatkozó ada ta imat , melyeket a kötet saj tó alá rendezőjének, 
Kozocsa Sándornak rendelkezésére bocsátot tam. B. Gy. 
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hogy az úgynevezett »Parnassus-sorozat« többi köteteiből — Kölcsey, Petőfi , Arany, Tompa 
s tb . »összes műveiből« — is hiányzik a levelezés!) 

A költemények és a levelezés kritikai kiadását természetszerűleg kísérné egy teljességre 
törekvő bibliográfia (a Vajdáról szóló irodalom könyvészete), amellyel irodalomtörténetünk 
szintén régóta adós. 

* 

A vázolt értékes eredmények és a sürgető tennivalók késztetnek arra, hogy néhány 
adalékkal hozzájáruljak e munkálatokhoz. 

A filológiai részletmunkának különösen fontos szerepe van Vajda János pályakezdete 
vizsgálatában. Hiszen lá tha t tuk : a Vajda János-irodalom sokáig csak »iehér folt«-tal jelöl-
he t te a költő fejlődésének első szakaszát ; irodalomtörténetünk évtizedeken á t alig tudo t t 
valamit Vajda János 1844—49-i költői működéséről, kizárólag azért , mert az 1940-es évekig 
senkinek sem ju to t t eszébe kallódó írásait összegyűjteni. 

Kitűnően szemlélteti a filológiai munka szerepét éppen Komlós Aladár példája. 
1951-ben, a »Magyar Klasszikusok« sorozatában, tanulmánnyal kísérve kiadta »Vajda János 
válogatot t művei«t. Kiadványával Bóka László foglalkozott (Irodalmi Újság 1951. dec. 6.) 
Bóka számonkérte a kiadványtól — a bevezetéstől és a vers-válogatástól egyaránt — »a korai 
Vajda mellőzését«. Bírálatában többek között ezeket mondta : 

»(Komlós) Vajda korai költészetén valósággal átsiklik és csak 1872-től figyel a költő-
Vajdára is. Vajda költészetének sajátos népiességével egyáltalán nem foglalkozik, programosan 
népies verseit meg sem említi . . . Kopilós behatóan foglalkozik Petőfi és Vajda kapcsolatá-
val, de hallgat Petőfi költészetének és-'Vajda költészetének kapcsolatáról«. Komlós Aladár akkor 
még elég mereven elutasította a Bóka László kr i t ikájában felvetett követelményeket. (Ld. 
Irodalmi Újság, 1952. január 17. sz. : Vajda János körül. — Válasz egy bírálatra. —) Elismeri, 
hogy a kelleténél kurtábban intézte el 1848 hatását Vajdára, de ezt menthetőnek t a r t j a azzal, 
hogy inkább a kiforrott , érett műveket mél ta t ja , mint a húszéves költő verseit. Cikkének 
konklúziója így hangzik : »Ha összegezzük Bóka fő kifogásait, észrevesszük, hogy e kifogások 
mind egyirányba muta tnak : Vajda baloldaliságának, »népiességének«, Táncsicshoz, Petőfihez 
való kapcsolódásának erősebb hangsúlyozását kérik számon. De lá t tuk, (mondja Komlós) ezt az 
erősebb hangsúlyozást a tények nem engedik meg .. .« 

A »tények« : itt a tárgyi bizonyítékok, a megfelelő adatok, szövegek hiányát jelentik, 
ezeknek nem létezését panaszolja Komlós. 

1951. évi Vajda- tanulmánya után monográfiájáig, mintegy három esztendei kuta tó-
munkával Komlós Aladár nagyszámú értékes új anyagot t á r t fel és ismert meg. Ezeknek 
bir tokában a Bókától fölvetett kérdésekre most már egészen más választ tud adni , mint 1952. 
januári vitacikkében. Vajda népiessége, Petőfihez, Aranyhoz való kapcsolatai most már 
sokkal közelebbi s kielégítő megvilágításba kerültek. 

Kiigazítások és pótlások Vajda János verseinek lajstromához 

Komlós Aladár kötete végén, a 337—354. lapon, Vajda János műveinek (vers és próza) 
teljességre törekvő lajs tromát ad ja . Ez a jegyzék könyvének különleges értéke. Minthogy 
összeállításában néhány téves közlés is akad, bizonyára hasznára lesz az ügynek, ha jegyzeteim 
a lap ján kiigazítok és kipótolok egyetmást. , 

1. »Kronológiánkban (úgymond) díilt betűvel jelöljük Vajda elfeledett írásait. így 
nevezzük azokat , amelyek sem az ÖM-ben nem találhatók, sem életrajzírói nem tudnak 
róluk.« (ÖM = Vajda János Összes Művei. Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Bp. [1944.] 
Franklin-Társulat kiad.) 

Komlós Aladár (könyve 340. lapján) az 1848. évi versek között dűlt betűkkel közli, 
vagyis »elfeledett írásoknak« tüntet i fel Vajda János e két költeményét is : A honárulókhoz II. 
(megj . Pesti Divatlap, 1848. jan. 23.) és Mi újság? (Pesti Divatlap, 1848. ápr. 8.) Egyik sem 
elfeledett írás! Az ÖM mindkettőt közli, pontos forrásmegjelöléssel. Az elsőt a 229—230. 
lapon, a másodikat a 239 — 240. lapon. Az ÖM tartalomjegyzékét sem terheli mulasztás. 
»A költő utolsó gyűjteményébe fel nem vet t versek«, vagyis a feledésből Kozocsa által kiemelt 
költemények jegyzéke (az 1866. lapon) és »A kisebb költemények betűsoros mutatója« (az 
1870., ill. 1871. lapon) pontosan feltünteti mindkét verset. 

Nemcsak a tárgyi igazság, hanem a méltányosság is megkívánja, hogy szót emeljünk, 
mert Komlós Aladár egy korábbi megjegyzése is befolyásolhatja az olvasót az ÖM általános 
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értékelését illetően. A 339. lapon többek között ezeket mondja : »Kozocsa Sándor azt ál l í t ja-
hogy a versek a la t t közli megjelenésük időpont já t , s a versek a la t t valóban ad is évszámot-
sajnos azonban ezek nem a versek első megjelenésének, hanem ama kötet megjelenésének: 
évszámát jelölik meg, amelyekben a versek napvilágot lá t tak . . .« s tb. 

Igaz, hogy Kozocsa ál talában az illető verseket először közlő gyűjteményes kötetek 
évszámait tün te t i fel. Ez az évszámok jelzésében kétségtelenül lazaságot eredményezet t . 
De az »összes műveket« számos »ismeretlen« költeménnyel is gazdagítot ta , amelyeket Vajda 
János annakidején kihagyott a maga-rendezte gyűjteményekből . Ezek mindegyikénél ponto-
san megtaláljuk az első közlés évszámát, sőt jórészüknél az eredeti lelőhelyet (újságok, folyó-
iratok vonatkozó számát) is. Kozocsa tehát Vajda János elfeledett költeményei olyan jelentős 
számú csoport já t t e t te közkinccsé az ÖM-ben, amelynek mennyiségét csak Komlós Aladár 
gyűjtése haladja meg. 

2. A pályakezdő Vajda János két versét más esztendőbe kell tennünk, mint ahová 
az eddigi kronológiák helyezték. 

Az Atyámmal című k ö l t e m é n y t — V a j d a Jánostól származó évszámjelzés nyomán — 
1846-i versnek ismerjük. Ez azonban nem a vers első közlésének, hanem keletkezésének ével 
Az 1846. esztendőt — a versközlések szempontjából ! — legalábbis egyelőre üresnek kell tekin-
tenünk, akárcsak a szintén vándorszínészkedéssel tö l töt t 1845. évet. Az Atyámmal című vers 
ugyanis csak 1847-ben látot t napvilágot, Én és apám címmel s némileg más szöveggel, a Pesti 
Divat lap ápr. 11-i számában (1847. I. félévi 15. sz.). 

3. Az 1848-i terméshez sorolja Komlós (340. 1.) Az én szülőföldem című verset is, mint 
amely a Budapesti Divat lapban jelent volna meg ; közelebbi ada ta i t nem ismeri. Ez a közlése 
is helyreigazításra szörul. Az én szülőföldem c. költemény ugyanis nem 48-ból való, már az 
előző évben megjelent : a Pesti Divat lap 1847. nov. 25-i' számában (II. félév, 48. sz . 
1519-1521 . 1.) 

4. Az 1848-ban írt s Komlós Aladártól felúj í tot t versek egyike : A rab halála. Ez 
— szerinte — az Országgyűlési Almanach című kiadványban jelent meg először. A kiadvány 
helyes címe : Országgyűlési Emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi almanach. Szerk. és 
kiadja Vahot Imre, Bp. 1848. 

Az, Országgyűlési Emléket (Almanachot) Komlós az 1848. jan . 18— 23-i dátumok közfr 
i k t a t t a . Úgy gondolta, hogy év elején jelent meg, mint az almanachok ál talában. Ez az 
almanach azonban — bár korábban elő volt készítve — csak 1848 derekán lá tot t napvi lágot . 
Megjelenésének ideje Vahot Imrének a kötethez írt s »július 1. napján, 1848« datál t elő-
szavából pontosan megállapítható. 

5—6. Félreértés van A honárulókhoz I. jelzésű vers körül, amelyet Komlós a Radical 
Lap 1848. jún. 15-i (s nem 16-i) számában talál t . Ezt Komlós (Irodalomtört . Közi. 1954. 
évi 3.SZ.342. l . )közzé is te t te . Ez a vers azonban nem I., hanem Ili . sorszámmal jelölendői 

Eddig A honárulókhoz címmel két költemény volt ismeretes. Mindkettőt közli az ÖM„ 
a 228—229., illetőleg 229— 230. lapon, I —II. sorszámozással. Tisztázzuk ezeknek a kér-
dését is : 

A honárulókhoz I. (»Mikor nyugosznak már békén . . .« kezdetű) vers az ÖM-ben 1846 
évszám jelzéssel szerepel. Ezzel a keltezéssel ta lálható az Abafi-féle Nemzeti könyvtár »Vajda 
János Összes Költeményei« I. kötetében. Minthogy e kötet 1881-ben még a költő életében 
jelent meg, az 1846 évszámjelzés föltehetőleg magától Vajda Jánostól származik. A vers-
eredeti, első megjelenési helye és ideje egyébként : Életképek, 1848. március 19-i szám, 368. l t 

— Ez a vers hiányzik Komlós lajstromából. 
A honárulókhoz. II. (»Ti, sírokon élődő hyenák . . .« kezdetű) — mint már említet-

tem — a Pesti Divat lap 1848. j an . 23-i számában jelent meg először. Komlós la j t s t romában 
is helyesen szerepel. 

A honárulókhoz. III. (»Föl vagytok í rva! — Tud juk , kik valátok . . .« kezdetű) : ez 
az a vers, melyet Komlós l is tá jában félreérthetően I. jelzéssel ta lálunk. Megjelent a Radical 
Lapban, 1848." júni. 15. 

E harmadik vers eredetileg sorszám-jelzés nélkül jelent meg ; részben ez okozta a 
most t isztázott félreértéseket. 

7. Vajda János Franciaországnak című költeménye Komlós szerint (340. 1.) először 
az Esti Lapok 1849. június 20-i számában jelent meg. Téved! Az Esti Lapok emlí-
te t t száma legfeljebb átvet te , t ehá t másodkézből közölte a Pesti Hírlap 1849. május 31-i 
számából. 

Minthogy 48-as antológiáink s ezekkel együt t az ÖM is ( 2 4 3 - 2 4 4 . I.) a verset V a j d a 
János eredeti magyarázó jegyzete nélkül közlik': ideiktatom Vajdç Jánosnak a címhez í r t 
magyarázó szavait ; kívánatos, hogy a költeményt közzétevői a jövőben e jegyzettel együ t t 
publikálják. Tehát : 
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Franciaországnak 

Midőn Oudinot tábornok, utasítása szerint, az olasz köztársaságéi nem ismerését s a pápai hatalom 
helyreállításáérti harcolandását nyilatkoztatá. 

8. Komlós (340. 1.) egy Se födelem, se házam című Vajda-verset is említ. A vers helyes 
.c íme: Se földem, se házam. (Erró'l később még többet!) 

Túllépve most Vajda János pályakezdő első szakaszán, a későbbi évekből csak mellé-
kesen igazítok ki egy adatot : 

9. Komlós Aladár (344. 1.) Vajda Jánosnak 1867-ből két elfelejtett versét említi ily 
•címmel : Mai dolgok, I. II. (Magyarország és a Nagyvilág, 1867. febr. 17.) Szövegüket is ezzel 
a címmel ú j í t ja fel az Irodalomtört . Közlemények, 1954 : 3. sz. 346. lapján. A két vers helyes 
•címe : Mai dalok, I., II. 

Komlós Aladár lajstromához néhány új s általa figyelmen kívül hagyott adalékkal is 
hozzájárulok, hogy előbbre segítsem az óhaj to t t teljességet. 

10. Vajda János elfeledett, tehát ma már ismeretlennek nevezhető verse még a követ-
kező : Néprománcféle. (Nyári szombat este volt . . .) Megj. : Charivari Dongó, 1848. július 15. 
{Szövegét alább, a Petőfi-kapcsolatoknál közlöm!) 

11—12. Az 1848—49-i elfeledett versek egy csoportját Waldapfel József kuta t ta fel 
s te t te közzé a »Valóság« 1948. márciusi számában (196 — 202. 1.). Közülök kettőt Komlós 
Aladár kifelejtett a maga jegyzékéből, bár ismerte és tanulmányában említi is ezeket. Iktassuk 
be pótlólag : 

Július 22-én (Nemzetülés után). Megj. a Népelem 1848. aug. 4-i számában. 
A másik kifelejtett Vajda János-vers címe : Gonosz házasság. Komlós, könyvének 

26. és 33. lapján említi, jegyzetben is pontosan utal rá, kötetvégi lajs tromában mégis hiába 
• keressük ezt a verset. 

13—16. Komlós (340. 1.) az 1848—49-i versek jegyzékét követően fölemlít négy olyan 
Va jda János-verset is, amelyeket másodkézből vet t á t , de közvetítői sem ismerték az eredeti, 
első közlés helyét és idejét. 

Ezek : Adjon isten ! 
Ki bánt ! 
Körültünk vagy tíz ellenség 
Se födelem, se házam. 

Az első háromról megjegyzi, hogy Áldor Imre Aranyfurulya című 1848-as antológiájá-
ban találta Pfitzner György, a negyedikről pedig, hogy az Lécfalvi B. László : Riadó című 
1868. évi antológiájából való. 

Szóljunk először az első három versről. Áldor Imre 48-as tárgyú antológiája mindkét 
kiadásában közli e verseket, anélkül, hogy közvetlen forrásukat fel tüntetné. (Az 1. kiad. 
cirfie : A forradalom költészete. Pest, 1867. Heckenast. A 2. kiad. címe : Arany furulya. 
A forradalom költészete. Bp. é. n. Franklin-Társ.) 

Nyilvánvaló, hogy ezek a versek is valamelyik 48—49-i lap- vagy könyvkiadványban 
jelentek meg először. Meg is található mindhárom Vas Gereben és Arany János közös lapjá-
ban : a Nép Barát já-ban : 

Adjon isten! Nép Bará t ja , 1848. június 11. 
Ki bánt? Nép Bará t ja , 1848. június 18. 
Körültünk vagy tíz ellenség. Nép Bará t ja , 1849. április 13. 
S most nézzük a negyedik verset, amelyet Komlós Aladár »A Riadó« című 48-as anto-

lógiából vet t á t . (Szerk. Léczfalvi В [odor] László. Kolozsvárt, 1868.) 
A vers címe Léczfalvinál : Se födelem, se házam. Komlósnál is ezzel a hibás címmel 

szerepel. 
Ezt a verset egy ú jabb 48-as antológia is közölte, éspedig a »Magyar költők negyven-

nyolcban« című gyűjtemény (szerk. Rubinyi Mózes. Bp., 1948. Attika-kiadás). Rubinyi szintén 
Léczfalvi antológiáját használta, amint erre jegyzetei közt maga is utal : »Mentovich, Greguss, 
Hiador, Vajda János költeményeit a Léczfalvi fent idézett antológiájából vet tük át.« Rubinyi 
a verset Se földem, se házam címmel közli, tovább módosítva a Léczfalvinál talál t hibás 
kezdősort. 

Léczfalvinál a cím és a kezdősor, Rubinyinál a kezdősor éppúgy helytelen, mint ahogy 
a fatális vers eredeti közlésekor is hibásan jelent meg a cím és a kezdősor! Megjelent a 
Radical Lap 1848. július 9-i számában. 
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Ha már az első közlést fe lkuta t tam, hadd tisztázzam : mi a vers helyes címe- és 
kezdősora? Álljon itt az egész költemény a Radical Lap sajtóhibás közlésével és az én he-
lyesbítéseimmel : 

Se földem se hazám 
Se földem se hazám nincsen, 
Egy pár kéz a tőkepénzem ; 
Majd a szabadság harczában 
Egy öles föld lesz ju ta lmam 
Ejh , elég lesz az nekem! 
Mit nevettek ti gazdagok? 
Tán a honért csak ti haltok? 
Önző volt és lesz ember helyesen : Önző volt és lesz az ember, 
Haszon nélkül halni sem mer, — 
S a halál nem hasznotok! 
Hej hogy épen a világban 
Az nem harczol a kinek van 1 
Van ezüstötök, aranytok, 
S ha a fegyvert eldobjátok 
Másutt is lehet hazátok! . . . 

De a szegény, a kinek nincs 
Hazájánál kedvesebb kincs, 
Ha elveszti s meg nem halna, 
Hiszitek-e, hogy találna 
Sírján kívül szebb hazára? . . . ! 

Léczfalvinál (már akár saj tóhiba, akár önkényes változtatás miatt) a címből ez lett : 
Se födelem, se házam. A kezdősor pedig — a födelem szótagszáma következtében — a r ím 
feláldozásával így alakult : Se födelem, se házam nincs . . . 

Rubinyia födelem szó helyett az odaillő/ö/dem szót alkalmazza, de megtar t ja Léczfalvi sor-
végződését, s így nála a kezdősornak eredeti ritmusa is, rime is elvész: Se földem, se házam nincs... 

A Radical Lap eredeti közlésének hibás voltát könnyű belátni. Már az a körülmény, 
hogy a 2. strófa 3. sora súlyos sajtóhibával : az az névelő kiesésével jelent meg (ezt Léczfalvi 
is kijavította!) , figyelmeztet arra, hogy a lap szedése a forrongó napokban nem volt kifogás-
talan, s ezért egyéb saj tóhibákat is joggal feltételezhetünk. A címben és a kezdősorban egy 
ékezet fölcserélődött : a kézirat házam szavából tévesen hazám lett . Csakis ilyen rekonstruálás-
sal állhat meg a vers, mert hiszen a költő, illetőleg a költeményében megszólaltatott szegény 
honvéd éppen azt hangsúlyozza, hogy »a honért« harcol, hogy neki »nincs Hazájánál kedve-
sebb kincs . . . « Tehát : nincs se földje, se háza, de annál drágább »honja«, »hazája«. .. 

E vers viszontagságaihoz tartozik még, hogy Léczfalvi Bodor László másutt is módosított 
ra j ta : az l . s t r . 5. sorában nekem ! helyett Léczfalvinál : nékem ! — a 2. str . 5. sorában hasznotok ! 
helyett Léczfalvinál: hasznatok. S megváltoztatta több helyen az eredeti szöveg központozását is. 

17. Ismét átlépve most a pályakezdő éveken, ideiktatok még két-három későbbi ter-
mésre vonatkozó kiegészítést : 

Az 1858. évi versek között szerepel a Petőfi olvasásakor című. Ezt eddig csak a »Költe-
mények« című kötet 2. kiadásából idézték. Ez a vers először a Divatcsarnok 1858. április 27-i 
számában (264. 1.) jelent meg — talán a cenzor akadékoskodása miat t — ily címmel : P*S* 
versei olvasásakor. E költeményt utóbb a Petőfi Múzeum is közölte : 6. köt. 1893. 8. 1. 

18. Az 1855. évi jegyzékben említi Komlós (342.1.) a Visegrádon című verset is, amely 
a Hölgyfutár 1855. augusztus 18-i számában jelent meg először. Á forrás feltüntetése Komlós-
nál is helyes, csak a címben van egy kis eltérés. Az idézett helyen ugyanis a vers Zách Klára 
címmel jelent meg, ezzel a lábjegyzet tel : »Mutatvány ily című költői beszélyből« ; amiből 
világosan kitűnik, hogy e költemény egy tervezett hosszabb epikai műnek csupán részlete! 
Komlós Aladár nem innen, hanem csak közvetett forrásból értesül erről. »Ä költemény 
egyébként bevallottan töredék (írja könyvének 48. lapján), előhangja egy költői beszélynek, 
melyen Vajda 56-ban [már 1855-ben!] hír szerint dolgozott. (Ferenczi és Danielik : Magyar 
írók. 1856. I. 6 0 1 - 2 . 1.)« 

Ez és hasonló példák arra figyelmeztetnek, hogy időrendi jegyzetek összeállításánál 
kívánatos mindig a címváltozatokat és kezdősorokat is feltüntetni. Ezt egyébként néhány 
esetben Komlós Aladár is megteszi. 

helyesen : Se földem, se házam 
helyesen : Se földem, se házam nincsen, 
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19. Egy másik címváltozat : a Száll a hegyre barna felhő .. . kezdetű vers, mely ma mint 
a Sirámok I. sz. darabja ismeretes : eredetileg Ború címmel jelent a Hölgyfutár 1854. május. 
27-i (107-ik) számában. 

E kiigazítások és pótlások után legcélszerűbb lesz újrarendezni a pályakezdő Vajda 
János verseinek időrendjét. 

Alábbi jegyzékünkben most már együtt van a Kozocsa Sándor (ÖM 1944), Waldapfel 
József (Valóság, 1948 márc.), Komlós Aladár (Irodalomtört. Közlemények, 1954. 3. sz. és Vajda 
János-monográfia, 1954), Bay Ferenc (Irodalomtört. Közlemények, 1955 : 1. sz.), valamint 
e sorok írója ál tal gyűj tö t t és publikált, túlnyomórészt elfeledett, mindeddig »ismeretlen« 
versanyag. 

1844. Bakonyi legény. 
1847. A hazafiakhoz. 

Atyámmal. (Én és apám.) 
A nemzethez I. 
A nemzethez II. 
Elvirához. 
Az őrült költő. 
Népdal. 
Színészbarátimhoz. 
A tavasz jelei. 
István főherceghez. 
Két jóbarátom. 
Az én szülőföldem. 

jan. 25. 
jan . 31. 
ápr. 11. 
aug. 26. 
szept. 30. 
okt . 9. 
okt . 13. 
okt . 30. 
nov. 9. 
nov. 11. 
nov. 11. 
nov. 19. 
nov. 25. 

(Kéziratban! Beküldte a Hazánknak nov. vagy dec.) 

Életképek. 
Pesti Divatlap. 

Honderű. 

Hazánk. 
>> 

Pesti Divatlap. 
Hazánk. 
Pesti Divatlap. 

Merengések I 
Merengések II 

1848. Ebéd után. 
A honárulókhoz II. 
(Ti, sírokon élődő hyenák . . 
A honárulókhoz I. 
(Mikor nyugosznak már békén 
Mi újság? 
Gonosz házasság. 
Kell-é hivatal. 
Adjon isten! 
A honárulókhoz III. 
(Föl vagytok Írva ! . . . ) 
Ki bánt? 
Önkénytes dala. 
A rab halála. 
Se földem, se házam. 
Néprománcféle. 
Július 22-én. 
Egy abszolutizmust pártoló 

politikushoz. 
Merengés. 

1849. Körültünk vagy tíz ellenség. 
Franciaországnak. 
Bérangerhoz. 
A vörös sipkás. (Hősök dala) 
Krisztus és korunk. 
Éljen a köztársaság. 
Washington. 

íme, a régebbi évtizedek mulasztásai után a legutóbbi tíz esztendő folyamán végzett 
kutatások értékes eredménye! Az ÖM-ig Vajda János méltatói még csak néhány verset 
idézhettek az 1844—49-i ciklusból (Bakonyi legény, Atyámmal , A nemzethez, A honárulók-
hoz I —II., Franciaországnak, Washington) ; az ÖM már 15 verset közöl e korszakból. Komlós 
Aladár 32 idetartozó verset tárgyal , míg fenti jegyzékünk nem kevesebb mint 38 verssel teszi 
lehetővé a pályakezdő Vajda János jobb megismerését. És e jelentős számból 23 vers a forra-
dalom és szabadságharc éveiben látot t napvilágot! 

Hazánk. jan. 18. 

Pesti Divat lap. jan . 23. 

Életképek. márc . 19. 
Pesti Divatlap. ápr. 8. 
(önálló röplapon) ápr. 9. 
Pesti Divatlap. máj . 13. 
Nép Bará t ja jún . 11. 

Radical Lap. jún. 15. 
Nép Bará t ja . jún. 18. 
Radical Lap. jún. 29. 
Országgyűlési Emlék. (júl. elején) 
Radical Lap. júl. 9. 
Charivari Dongó. júl. 15. 
Népelem. aug. 4. 

Charivari Dongó. aug. 16. 
Budapesti Divatlap. szept . 6. 
Nép Bará t ja . ápr. 13. 
Pesti Hírlap. má j . 31. 
Esti Lapok jún. 8. 

» }> jún. 9. 
í> •)} jún. 15. 

Pesti Hírlap. jún. 17. 
Esti Lapok. jún. 20. 
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A „fiatal Magyarország" körében 

A versek kronologikus jegyzéke amellett , hogy a kezdő évek termésének mennyiségé-
ről és helyes sorrendjéről tá jékozta t , az i f jú költő élettörténetébe is betekintést nyú j t . A lap-
címek és évszámok adatai a húsz év körüli Vajda János irodalmi és politikai kapcsolataira is 
rávilágítanak. Ezek segítségével most már jobban tud juk összeegyeztetni és kiegészíteni 
költőnk életrajzi adata i t . 

Az irodalmi köztudatban mind a mai napig úgy jelenik meg Vajda János először a szí-
nen, amint a nevezetes 48-i márciusi nap előestéjén a szétoszlani készülő fiatalok előtt elállja 
a Pilvax-kávéház a j t a j á t , lehúzza a redőnyt s kijelenti, hogy innen pedig senki sem megy 
haza, amíg nem határoznak! 

Kétségtelenül hatásos és jellemző tabló! Csakhogy ez a jelenet költőnket már a forra-
dalmi ifjúság körében muta t j a be, átugorva a kezdeteket, melyekről eddig irodalomtörténe-
tünk is oly keveset t u d o t t . 

Hogyan került be Vajda János a »fiatal Magyarország« irodalmi mozgalmaiba, amikor 
tizenöt hónapos vándorszínészkedés és egyéves neveló'sködés, meg alcsúti gyakornokoskodás 
után 1847 derekán Pestre visszatért? 

Ő maga mondja el különböző visszaemlékezéseiben. 
Bár e szemelvények egy részét életrajzírói is idézni szokták, Komlós Aladár pedig úgy-

szólván valamennyit fölhasználja : mégis szükségesnek tar tom — a pályakezdő Vajda János 
életrajzi adatainak végleges rendezése céljából — it t újraközölni a legfontosabbakat, hogy 
abban a sorrendben lássuk az eseményeket, amint költőnk irodalmi ismeretségei kiala-
kultak. 

Kíséreljük meg tehát Vajda visszaemlékezéseinek s első verseinek lajstroma alapján 
rekonstruálni az események tényleges időrendjé t : 

Az alcsúti uradalomban tö l tö t t hónapokra emlékezve, írja : »Olyan szamár voltam, 
hogy egy reggelen ötödfél húszassal zsebemben egy szénás szekéren bejöttem Pestre, verseket 
írni V . . . t lapjába — ingyen s élvezni a »halhatatlanok« társaságát a »közvélemény asztalá-
nál« a Fillingerben . . .« (Emlékeimből — Alcsúthról. ÖM 1826. 1.) 

»Apai engedelem nélkül, úgyszólván szökve, jővén Pestre, segélyforrásaim kiapadtak 
s hivatal után kelle látni. Akkorában Vahot Imre volt a kezdők gyámapja . Hozzá mentem . . .« 
(Egy honvéd naplójából. ÖM 1440. 1.) 

Vahot aztán gyakornoki állást szerzett neki a Gazdasági Egyesületnél. 
Vahot Imre, a Pesti Divatlap szerkesztője volt tehát az első befolyásos íróismerőse, 

akihez 1847-ben Pesten fordulhatot t . Ismeretségüket az a néhány verse alapozta meg, melyeket 
1846 végefelé beküldött neki ; a verseket Vahot már 1847 január já tól közölgette, úgy ahogy 
szokta s ahogy Vajda János is kiemeli : ingyen ! 

Vallomásainak további közismert töredékei már a »fiatal Magyarország« körében mu-
t a t j á k : »Tizenkilenc éves korom és semmiségem dacára az akkori idő nevezetességeivel 
ismeretségbe, sőt nagyrészt bizalmas baráti viszonyba ju tot tam.[Pedig még] mindössze egy 
pár verset ír tam . . . « (Egy honvéd naplójából.) És végül : »Az if jú irodalom már akkor nagy-
hírű tagjaival per tu s a közvélemény asztalának tagja lettem.« (Ugyanott , ÖM 1439—1440.1.) 

Első életrajzírója, Kerekes György, — bizonyára magától a költőtől nyert szóbeli 
közlés alapján — meg is nevezi író-barátait^ »Jókai, Vas Gereben, Degré, Lauka, Lisznyai 
baráti körükbe fogadták« — mondja . De arról semmit sem szól : hogyan ju to t t el Vajda János 
a Vahottal való ismeretségétől az említett írótársaihoz? 

Rubinyi Mózes már közelebbi ada to t is tud arról, hogyan került be Vajda a pesti 
f iatal írók társaságába : »Aznap, hogy Pestre ért, — apai engedelem nélkül, szökve — egy 
kávéházban megismerkedett Lisznyay Kálmánnal s másnap a Pilvax-ban per tu lett az egész 
magyar irodalommal.« (6.1.) Rubinyi azonban — mint jegyzetben maga is említi — nem köz-
vetlen forrásból merítet t , hanem másodkézből : Mikszáth regényes Jókai-életrajzából (1907. 
kiad. I : 115. 1.) vet te á t ezt a fontos részletet. 

Komlós Aladár végre u tána já r t a »beérkezés« e jelentős mozzanatának s megismerte 
a forrást, amely nem más, mint magának Vajdának egy az ÖM-ben nem szereplő közleménye. 
Címe : Lisznyai életéből ; megjelent a Lisznyai-album című szépirodalmi zsebkönyvben, szerk. 
Németh János. Pest, .1863. 

Én ezt a cikket már régóta fontos kiindulási pontnak t a r to t t am s több rendbeli követ-
keztetést fűztem hozzá a fiatal Vajda János 47—48 körüli működésével kapcsolatosan. 

Megismerkedésüket Vajda János ez érdekes visszaemlékezésében így adja elő : 
»1847-ben volt, s a mostani Két Huszár kávéházban tör tént . 
Én , mint iskolából szökött és szülői harag elől bujdosó diákféle, nagyon megviselt 

ruhában, üres zsebbel egy sarokban üdögéltem, kerülve a kellnerek ádáz pillantásait, nehogy 
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kérdezzék untalan : »was schaffens« — és elém tegyenek egy pohár kávét. Örültem, hogy észre-
vétlen újságot olvashattam. 

Egyszerre kitárul az a j tó , s némi zajjal beront azon egy csapat fiatal ember, amolyan 
jurát- s literát-féle, de a javából, mert mindnyája nemcsak divatosan, de némi túlbőséggel, 
gazdagon volt öltözködve. Elől egy cukorsütemény-finomságú és gyöngédségű alak, journál-
szép arccal, kívánó tenorhanggal s magába férhetlennek látszó kedéllyel, de amelybe a bornak 
semmi hatása nem látszott vegyülni, mert beszéde szellemes, okos és igen illedelmes volt — 
s azonnal a tekeasztalhoz lá t tak. 

Én még nem tud tam, hogy ez i f jú — Lisznyai, de már ismeretlenben is megszerettem. 
Hisz ez egy kis magyar pseudo Apollónak te tszet t ! 

Mily boldog volnék én, gondolom, ha már ilyen dicső gyerekekkel társa lkodhatnám! . . . 
Há t egyszer mi tör ténik?! Látom, amint egy ismerősöm odahajol Lisznyaihoz, s rám 

muta tva , nevemet mondja ki. 
Notabene, már akkor vagy két versem jöt t ki Vahot lapjában, melyekről egy-két 

műértő igen szép jövőt ígérőleg ítélt . . . 
Az én Apollóm félredobva a dákót, hozzám rohan, s olyanféle szeretetreméltó stílus-

ban, hogy többi közt — akarom-e őt azzal boldogítani, hogy bará t ja , te s tu pajtása legyek? . . . 
kezemet szorongatva, ölelgetve, leül mellém, az egész kávéházi közönség nem csekély ámu-
latára . . . Odakiáltotta Sárközyt, s megkérdezvén tőlem, melyik a kedves nótám, szemem 
lát tára vágta annak markába az ötös bankót , s elhúzatta kedves nótámat . (Akkoriban »Juhász 
legény, szegény juhász legény« — szövege Petőfitől.) 

Azután — oh, minden szökött diáki, éhes proletári, kezdő verselői legvakmerőbb vára-
kozást felülmúló, rendkívüli megtiszteltetés ! — csöndet parancsolván a különben is odafigyelő 
közönségnek, toastot mondott rám . . ., tud tu l adván az egész gyülekezetnek, hogy úgy néz-
zen rám, (már t . i. rám, a kopott ruhában) miszerint én az ország egyik szemefénye leszek, 
sőt vagyok is már . . . hogy én ilyen meg amolyan talentom, genie vagyok, etc. etc. 

És végre elszavalta egyik frázisdús hazafias versem egész utolsó s t r ó f á j á t . . . Mikor aztán 
elhangzott a jkain az utolsó hatályos versszak, oly óriási tetszészaj s éljenzés tör t elő, hogy való-
ban megsokaltam. El lőn feledve minden addigi koplalásom, sanyarúságom, mit a kacér múzsá-
kért szenvedtem, és kezdettem hinni, hogy talán mégis akadt meg bennem valami kis h iva tás . . .« 

Vajda közléséből láthatólag : első találkozása Lisznyaival nem sokkal azután tör tént , 
hogy Pestre érkezett. Állása, pénze még nem volt. Csak ezután j u t t a t t a be Vahot Imre a 
Gazdasági Egyesülethez. 

Ez a kettős baráti fogadtatás magyarázza, hogy míg egyrészt híven ki tar t Vahot Imre 
kiadványai mellett 1848 végéig (Pesti, majd Budapesti Divatlap, Országgyűlési Emlék), 
másrészt fölkeresi sorra ama folyóiratokat is, amelyekbe fiatal írótársai — elsősorban éppen 
Lisznyai — dolgoznak. 

Ez a cikk s egy másik emlék kétségtelenné teszi, hogy a pályakezdő Vajdának Lisznyai 
volt legfőbb segítőtársa és bará t ja . Az 1847. évi meleg fogadtatás s a »közvélemény asztalához«, 
Petőfihez vezettetés emlékét Vajda János sohasem felejtette el. Hosszú évek múlva is hálás 
szeretetét és becsülését nyilvánít ja Lisznyai iránt. 1858-ban kiadott Nemzeti Lant című 
antológiája I. kötetében Vörösmarty és Arany János mellett Lisznyaitól közölt legtöbb ver-
set ! 1863-ban pedig, idézett cikkében Lisznyai emberi gyöngéinek szeretetteljes mnetegeté-
sével ú j í t ja fel a kedves jóbarát emléket : »Mindazok, akik őt élete utolsó éveiben ismerték, 
jól t ud ják , hogy életmódja oly rendkívüli, szinte csodaszerű valami volt, mikép annak oka, 
belső procedúrája még számos legközelebbi ismerői, barátai előtt is rejtély marad . . . Emlék-
szem, hogy még 1847-ben nemcsak férfiak, de nők közt is a legszeretetreméltóbb emberek 
egyike v o l t . . . Még én is elcsodálkoztam azon tündérregei, ragyogó, aranysugaras kedélyen, 
melynek tanújelé t vet tem mindjár t első találkozásom a l k a l m á v a l . . . « stb. 

Lisznyai Kálmán nem tar tozot t a negyvenes és ötvenes évek jelentősebb íróihoz, sőt 
az ötvenes években éppen annak a hangoskodó »álnépies« iránynak volt egyik legismertebb 
képviselője, amelyet Arany János (leveleiben) s Gyulai Pál (bírálataiban) kemény szavakkal 
s joggal kárhoztatot t . De i t t most nem is elvetélt költői tehetségénél, hanem személyes barát i 
kapcsolatainál fogva emeljük ki Lisznyai szerepét. »Tengerszippantó« nagyotmondásai, 
kedélyes »dalidói« miatt a fiatalok körében mindenkitől szeretett cimbora volt. Bará t ja Pető-
finek, tagja a Tizek Társaságának ; »a kis Lisznyai« közelében még Arany János komolysága 
is fö lengedet t . . . 

Kézenfekvő a föltevés, hogy a Pestre visszakerült fiatal Vajda János a kedélyes Lisznyai 
mellett, ennek barát i körében fe j te t te ki egész munkásságát 1847-ben és 48-ban. 

Kezdetben még nem lát ja t isztán a politikai és irodalmi pár tokat , még nem tud helyesen 
tájékozódni. Ezért egy ízben, mindjár t eleinte, 1847 őszén három verset j u t t a t el a Honderű-
nek ; ezeket P. Horváth Lázár sietve közli az októberi számokban. Vajdát megtéveszthette, 
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hogy évekkel azelőtt Petőfitől is olvasott néhány verset a Honderűben. De barátai idejében 
figyelmeztették, hogy ez az arisztokráciának hódoló folyóirat (Jókai szavával) »anatéma alá 
van vetve«, hogy abba a »fiatal Magyarország« tagjainak nem illik, nem szabad írni, — s ez 
egyszeri ballépését Vajda tüstént felszámolja. 

A többi lap, mely verseit hozza : baráti körének már mindmegannyi otthonos fóruma. 
A győri Hazánk : a novellista és színműíró Kovács Pál »kereskedelmi és szépirodalmi 

lapja«, Petőfi és Tompa versei mellett Lisznyai írásait is közölte. (Vajda Jánosnak a Hazánk-
kal való kapcsolatáról ld. bővebben Bay Ferenc cikkét : Irodalomtört. Közi. 1955. 1. sz.) 

Az Életképeket 48 elején Jókai szerkeszti. Jókai Vajdának első pesti író-barátai közé 
tartozik. Négy nappal az együtt kirobbantott forradalom után közli Vajda versét : A hon-
árulókhoz c. költemény I. jelzésű darabjá t . 

A Nép Barátja : a kormány hivatalos néplapja, melyet Vas Gereben szerkesztett , 
Arany János közreműködésével. A mindig vidám, tréfakedvelő Vas Gereben is tag ja volt 
Lisznyai és Vajda János baráti körének. Vajda János munkatársi részvétele tehát itt is termé-
szetes. Mindenesetre első érintkezése ez a társszerkesztő Arany Jánossal, akiről az ötvenes 
évek második felében oly magasztaló cikkeket ír. — Tisztázatlan kérdés, hogy vajon Vas 
Gereben előzetes betekintésre megküldte-e Aranynak Szalontára legalább a vers-kéziratokat? 
Vagy csak a kész lapszámokban látta-e az anyagot? Levelezésének idevágó darabjaiból (Petőfi-
hez és Vas Gerebenhez) csak az derül ki, hogy a nép szellemi kiműveléséhez oly fontos-
nak t a r to t t »emelkedettebb költemények« rendszeres közlését ő (Arany János) szorgalmazta 
Vas Gerebennél. S ennek egy ideig volt is foganat ja . Saját s Petőfi versei számos jelesün-
ket vonzották a laphoz. 

Vajda János »baloldaliságának«, forradalom alatti politikai magatar tásának mindenesetre 
maguk a versek, költeményeinek tar ta lma és szelleme : legfőbb tanúságtevői. De a politikai 
Iwvátartozás demonstrálása sem érdektelen mozzanat. Nos, a versek kronológiai jegyzékében 
kçt lapcím : a Radical Lap és a Népelem külön is jelzi, hogy a fiatal Vajda a legradikálisabb 
csoporthoz, a Madarász-testvérek pár t jához csatlakozott , midőn ezek lapot indí tot tak. 

Mindkét újság aránylag rövid életű volt. A Radical Lap 1848. június 1-től július 15-ig 
állott fenn, ekkor egybeolvadt a Népelem-mel. A Radical Lapot Mérei Mór szerkesztette, 
aki Somogy megyei köznemes családjának erősen aulikus szellemével szakítva, a forradalom 
idején Madarász Lászlónak volt egyik legfőbb híve ; később ennek országos rendőr-hivatalában 
mint tanácsos működött . Lapjában »Országgyűlési mellképek«-et is közölt s e galériát Madarász 
László méltatásával kezdte. E lap 7. számában te t te közzé Petőfi nyilatkozatát »A nemzet-
gyűlési követekhez«, a szabadszállási választási botrányról. A lapnak Lisznyai is munkatársa 
volt : a 28. számban egy hosszú versezetét talál juk ; címe : »Az a felső tábla« ; hevesen 
t ámad ja benne az arisztokráciát és a főpapságot. Vajda Jánosnak három politikai költeménye 
jelent meg e rövidéletű lapban. Köztük A honárulókhoz című vers III. darabja, ezzel a jegyzettel: 
»E költeményt három évig gyilkolták a censorok szanaszét a hazában, ahol csak próbát te t tem 
vele — és íme mégis él. Hadd dörögjön most gyilkosai fülébe, s ha kidörögte magát, múljék 
ki csöndes halállal, dalaim közös halálával — melynek neve : feledés . . . Aztán meg ne higyjük, 
hogy korunkban már a honárulásnak is lejárt volna ideje : sőt valamint az erénynek, úgy a 
bűnnek is nagyobb mezeje nyílt«. 

A Népelem-et előbb a két Madarász-testvér szerkesztette, majd július 16-tól velük együtt 
Mérei Mór. E lapban (aug. 4-én) jelent meg Vajda János Július 22-én című verse, ezzel az 
alcímmel : Nemzetülés után. E verssel kapcsolatosan már Waldapfel József megjegyzi 
(Valóság, 1948. márc. sz.), hogy az Olaszország ellen küldendő magyar seregek országgyű-
lési v i tá jának hatása alat t íródott. 

Tegyük hozzá azt is, hogy éppen a Népelem foglalkozott ez országgyűlési vitákkal a 
legrészletesebben. Több számon keresztül közölte az ellenzéki szónokok beszédeit, sőt név-
szerint fel is sorolta mindazon képviselőket, akik az Olaszország ellen küldendő haderő mellett 
vagy a haderő küldése ellen szavaztak (35 ellenzéki képviselő), valamint, akik tar tózkodtak a 
szavazástól. Vajda János verse tehát szervesen illeszkedik annak a lapnak hasábjaiba, amely 
a kérdést a szabadságjogok egyetemes megbecsülésének elvi magaslatára helyezte. Sőt joggal 
feltételezhetjük, hogy Vajda éppen a Népelem részletes tudósításainak hatása alat t írta e 
költeményét. (Egyébként a vers egy része feltűnően emlékeztet Petőfi »Csalogányok és pacsir-
ták« című, 1846-ból való költeményére. Vajdánál : »Lelkemben kő az érzelem S nem csalogány 
az akara t , Mely lágy dalok szárnyán r epü l . . .« Rapszodikus formája , kötetlen szótagszámú 
sorai s szeszélyes rimhasználata is erre utalnak 1) 

Lisznyai Kálmán és Vas Gereben mellett Lauka Gusztáv volt a harmadik vidám 
cimbora a fiatal írótársak ama körében, melyhez Vajda János is tar tozot t . (Vajda-életrajzában 
Kerekes György is említi Laukát!)— Költőnk a maga egykori vidám, barátkozó természetéről 
Lisznyai-cikkében így nyilatkozott : »Magam is meglehetős kebeldús, valamint hamar és 
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nagyon megszeretni képes jó fiú voltam hajdanában (azért vagyok most, ezer csalódás után, 
mint rendesen az efféle csupa-szív emberek, fásult pessz imis ta) . . .« — Természetes, hogy 
Lauka Gusztáv élclapjából, a Charivari Dongóból sem hiányozhattak Vajda János írásai. 
Ebben két versét talál juk. 

1848 végén, illetőleg 1849 tavaszán az említett lapok nagy része megszűnt. így aztán 
Vajda János 1849-ben már csak Jókai két lapjába dolgozott : a Pesti Hírlapba és az Esti 
Lapokba. Ez utóbbi a »mérsékelt ellenzéki párt« lapja volt. 

Feltűnő', hogy két erősen republikánus szellemű lapban : Pálffy Albert és Csernátony 
Lajos Március Tizenötödike című, valamint Erdélyi János Respublica című lapjában nem 
találkozunk Vajda János nevével. Éppígy a Hivatalos Közlöny-ben sem. Igaz viszont, hogy 
ezek csak nagyon ritkán közöltek verseket. 

Két döntő élmény : Vajda Péter és Petőfi költészete 

Vajda János költészetének legfőbb sugalmazói : a természetérzés és szabadságszeretet. 
E két ihletőerőt korán, mindjár t pályája kezdetén kifejlesztették s tudasí to t ták benne első 
nagy irodalmi élményei. 

Bármennyire ügyeljünk is arra, hogy a nagy tehetségek fejlődését elsősorban önmaguk-
ból fej tsük ki, — pályájuk kezdő szakaszain lehetetlen észre nem vennünk az utánzások 
nyomait . 

Pesti gimnáziumi tanuló korában (1842—43) a jobbágyszármazású Vajda Péternél 
lakott , aki költőnknek nemcsak névrokona, hanem — mint Komlós Aladár valószínűvé teszi — 
vérrokona is, talán éppen nagybátyja volt. Vajda Péter szabadságrajongásának — a harmincas 
és negyvenes évek súlyos elnyomása idején — távoli világrészekbe helyezett meséivel s 
panteista-megnyilatkozásaival adot t kifejezést. 

Hatása nem csekély! Sajátos szemlélete, egzotikus tájleírásai és e különleges világ-
képhez formált , erősen ritmusos, szinte muzsikáló nyelve a negyvenes évek fiatal költőit, 
Petőfi t , Jókai t , Czakó Zsigmondot egyaránt elbűvölte. Halálára (1846) Petőfi gyönyörű 
elégiát írt ; benne »A természet leghívebb gyermekét« sirat ja , s »A függetlenség bajnok fér-
fiát, Ki e hajlongó, görnyedő időkben Meg nem tanúla térdet haj tani . . .«. — A fiatal Jókai t 
Vajda Péter panteizmusa mellett főleg nyelvi romantikája , díszítményekkel túlterhelt elő-
adása, mondatri tmusa és gondolatpárhuzamai ragadták meg. Negyvennyolc körül írt cikkei 
és elbeszélései (»Czakó Zsigmond emléke« 1847, »Délibáb« 1848, s a tardonai rejtőzködése 
idején keletkezett »Egy bujdosó naplója«) Vajda Péter-kisugárzó hatásának jellemző bizo-
nyítékai. — Czakó Zsigmond drámáinak merész ábrándképei és nyelv-zenéje hasonlóképpen 
Vajda Péter termékenyítő munkásságára utalnak. 

Természetes, hogy ez a hatás a vele egy födél alat t lakó fiatal költő-rokon Vajda Jánosra 
is kiterjedt . Vajda Péter erős demokratizmusa, mely kivált szatíráit, de egyéb írásait is á t fű t i : 
a benyomásokra oly élénken reagáló, szenvedélyes i f jú t mélyen érinthette. Őmaga vallja, 
hogy : »Vajda Péternek magánéletében is megvolt az a saját hatása, ami műveinek természet-
imádó szelleméből árad az olvasóra«. — Vajda Péter könyvtárában ismerkedett meg a XIX. 
század zászlóvivő, nagy nyugati költőivel : Byron, Victor Hugo és Heine műveivel . . . 

Komlós Aladár (17. 1.) főképp Vajda János' első novellájában (»Az elítéltek éjjele«, 
1850) ismeri fel Vajda Péter »érzelmes pátoszának« hatását . 

Egy kéziratban fennmaradt s csak imént előkerült verse, a Merengések II. című költemény 
(Irodalomtört . Közlemények, 1955 : 1. sz. 109.1., közli : Bay Ferenc) azt muta t j a , hogy sokkal 
előbb, már 1847-i próbáiban is nyomára akadhatunk Vajda Péter természetimádatának, 
amely később teljesen egyéni, felfogással és hangszereléssel nyilatkozik meg Vajda János 
l í rájában. 

Itt még, ebben az érdekes kísérletében, Vajda Péter szabadságrajongó »tündérálmaival« 
együtt ennek panteista képzeteit is naiv hűséggel kölcsönzi át a húszéves ifjú. Fantáziája a 
tündérmesék világába viszi. Szeretné, ha a tündérek királynéja teljesítné egy kérését : 

Mit is kérnék — tán csak 
Aranypalotákat? 

Nem ; — egy kunyhót kérnék 
Erdők vadonában, 
A szabadság leges-
Legszebb hazájával . . . 
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Anyám lenne a föld, 
Fa , virág testvérem ; 
A könnyelmű kék ég 
Lenne feleségem. 
Enyelegnénk, hogyha 
Szépen mosolyogna, 
Együt t mennydörögnénk, 
Hogyha elborulna . . . 

* 

A másik döntő hatású nagy élmény a pályakezdő Vajda János számára : Petőfi köl-
tészete. 

A húsz-huszonötéves Vajda Jánosról írni csaknem annyit jelent, mint Petőfinek fiatal 
pályatársaira gyakorolt hatásáról írni egy fejezetet. 

A fiatal Vajda János olyan tisztelettel, mondhatni ra jongássa l ' tekin te t t Petőfire, 
hogy magához a költőhöz lennénk hűtlenek, ha mellőznénk e bensőséges kapcsolat vizsgálatát, 
s tulajdon vallomásait másítaná meg, aki enyhíteni próbálná Petőfinek a pályakezdő Vajda 
Jánosra gyakorolt döntő hatását . Csak akkor járunk el helyesen a Petőfi —Vajda-viszony 
megvilágításában, ha minden szépítgetés nélkül kimondjuk, hogy a húszéves Vajda János 
teljes odaadással szegődött Petőfihez, s tárgyválasztásban, felfogásban, formákban egyaránt 
éveken á t utánozta mesterét. 

Ennek nyílt kimondásától ne tartson vissza bennünket az a hamis látszat, mintha 
ezzel Vajda Jánost a harmad- s még kisebb rangú Petőfi-utánzók táborához soroznánk! 
Szó sincs róla! Mert ez a megállapítás csak írói pályája legelső szakaszára vonatkozik ; később 
mind tudatosabban tér a sa já t egyéni ú t jára s alkotja meg a maga külön világát. 

Hasonló eljárással vizsgálta annakidején Horváth János a tizenkilencéves Petőfi 
költészetét a Vörösmarty-, Kölcsey- és Bajza-»utánzók« között, »a hagyomány sodrában«; 
s pontos egyezésekkel bizonyított eredményeit az irodalomtörténet ma már általánosan 
vallja és a költő kezdeti fejlődésében az »utánzást« természetes fokozatnak tekinti . 

S ha egy Arany János még az ötvenes évek derekán is Petőfi »szellemujjának« vonásaira 
ismert némely készülő költeményén, ha egy Jókai — prózaíró létére! — minduntalan bele-
szövi írásaiba Petőfi szavait és gondolatait : — Vajda János kezdeteinél is természetesnek 
fogjuk tar tani ezt a közvetlen, szoros belső kapcsolatot. Az volna természetellenes, ha nem 
így lenne! 

Petőfi egyénisége és költészete Vajda Jánost annyira igézetében ta r to t ta , hogy pályája 
elején alig van lépése, mellyel ne Petőfit utánozná. Az utánzás olykor bevallottan szándékos. 
Petőfi színész-múltja csábítja őt is vándoréletre : »Petőfi volt az ideálom ; az is színészeten 
kezdte, én is azon akar tam kezdeni a költőséget. A nép nyelvét, szellemét, szokásait akar tam 
megismerni Petőfi szülőföldjén, hogy lássam, mi Petőfiben a való s mi a költészeti változtatás, 
hogy aztán én is úgy í r jam meg, ha csak lehet a magam erdei m a g á n y á t . . . « (Önéletrajzi 
vázlat , Zempléni Árpád följegyzése 1897-ből. ÖM 1747. 1.) 

1845 áprilisában csapott fel színésznek s 15 hónapig, 1846 június közepéig t a r to t t 
kóborlása. Ezalat t keveset írt , s tudomásunk szerint egy versét sem publikálta. Ezért üres 
verseinek kronológiájában az 1845. és 1846. esztendő! 

Vajda emlékezéseiből tud juk , hogy bár néhányszor személyesen találkozott s négy-
szemközt is együtt volt Petőfivel, viszonyuk mégsem nevezhető barátságnak, mert magát 
Petőfit is »feszélyezte talán« az a »csodálat«, mellyel Vajda a nála négy évvel idősebb költő-
eszményén c s ü n g ö t t . . . 

A fiatal Vajda János oly feltűnő mértékben utánozza Petőfi költészetét, hogy egyetlen 
méltatója sem tud kitérni e jelenség megállapítása elől. Kerekes Györgytől kezdve (1901) 
Rubinyi Mózes (1922), Kéky Lajos (1927), Bóka László (1941) és Komlós Aladár (1954) egy-
aránt kiemeli ezt a lényeges vonást . Észrevételeik azonban minőségben és terjedelemben 
erősen különböznek, aszerint, hogy melyikük mennyi 48 körüli verstermésre alapí that ta 
nézeteit. Kerekes György, Rubinyi Mózes és Kéky Lajos még csak általánosságok között 
mozog. Bóka László — bár »célja nem az volt, hogy Vajda János életútjának minden apró 
lépését felderítse« — költőnk első kísérleteit is finoman elemzi ; jól lá t ja , hogy a fiatal Vajda 
János költészetében, még az ötvenes évek elején is »az elhúnyt eszménynek, Petőfinek szelleme 
játszik szivárványt . . .« — Utóbb, 1951 decemberében, Komlós Aladárt is ő figyelmeztette, 
hogy a Petőfi-hatás és Vajda népiessége körül még bőven van tennivaló! — Minthogy Komlós 
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Aladár monográfiája támaszkodhatot t a legtöbb ifjúkori versanyagra (az 1944-ben meg-
jelent ÖM kötetére, az 1948. centenáris év publikációira és saját kiegészítő gyűjtésére, közlése 
szerint : 32 darabra), — természetes, hogy az ő tanulmánya fejt i ki legrészletesebben a 
Petőfi-Vajda kapcsolatokat. Könyvének főleg 25—39. lapjain elemzi Petőfi hatását Vajdára, 
közelebbről is utalva némely egyezésekre. Bár ezek a lapok nyú j t j ák — i s m é t l e m - a Petőfi— 
Vajda-kapcsolatoknak mindeddig legrészletesebb elemzését, mégsem lesz fölösleges tovább 
vizsgálni az összefüggéseket, utalva mindenekelőtt a korábbi eredményekre, majd rátérve 
sa já t megállapításaimra. 

Petőfi költeményeinek a Vajdáéra gyakorolt hatásával filológiai alapon Horváth János 
foglalkozott először. Nagy jelentőségű Petőfi-monográfiájának (1922) Függelékében érdekes 
egyezésekre muta t rá : 

1. Könyvének 519. l a p j á n : Petőfi: A szájhősök (Szatmár, 1847 aug. ; megjelent 
először 1848 derekán, az Országgyűlési Emlék c. almanachban) h a t á s a : Vajda János: A 
A nemzethez II. c. költeményére (megj. Pesti Divatlap, 1847. szept. 30.). 

Horváth János gondosan egybeveti a feltűnő egyezéseket : 
Petőfinél : Meddig t a r t ez őrült hangzavar még? 
.Vajdánál : Meddig t a r t még ez így? 
Petőfinél : Mit használtok kofanyelvetekkel? . . . Tenni, tenni ! ahelyett , hogy szóval 

Az időt így elharácsoljátok . . . 
Vajdánál : Nem pletykanyelv szerezte e hazát, E honért nem beszélni — tenni kell ! stb. 
Horváth János fölteszi a kérdést : »Hogyan magyarázhatók Vajda költeményének 

vele való kétségtelen egyezései, holott a vers (tudniillik Vajda János verse) már 1847 szept. 
30-án (PD1) megjelent, tehát később ugyan a Petőfié Íratásánál, de előbb annak megjelené-
sénél . . .« 

F a e l e m b e véve Vajda János pesti írói kapcsolatait, próbáljunk megfelelni erre a nyitva-
hagyott kérdésre : 

Petőfi, szatmári útjáról Pestre visszatérve, legújabb szerzeményeit — szokása szerint — 
alighanem felolvasta baráti körében, hol Vajda János is jelen lehetett . De ha nem így tör tént : 
költőnk megkaphatta Petőfi versét kéziratos másolatban (esetleg Lisznyaitól), vagy végül : 
magát az eredetit is olvashatta, ha azt Petőfi tüstént á tad ta Vahot Imrének, már akkor 
előkészületben levő országgyűlési almanachja számára, ahová tárgyánál fogva legjobban 
illett. Hiszen az 1848. évi Országgyűlési Emlék c. kiadványt Vahot — éppúgy, mint korábbi 
hasonló almanachjai t — az új év elejére akar ta megjelentetni. De — mint mentegetődző 
előszavában panaszolja — : » . . . a cenzúrai akadályok miatt a kitűzött időre (év elejére) még 
csak meg sem kezdhetém könyvem nyomatását«. így aztán addig vár t , míg a cenzúra által 
»halálraítélt szabad eszméknek megkegyelmezett a forradalom jótékony szelleme . ..« Ilyen 
viszontagságok után jelent meg a Petőfi 47 augusztusi versét közlő almanach csak az 1848. 
év derekán. Vázolt föltevésünk annál valószínűbb, minthogy Vahot szóbanlevő almanachjába 
Vajda Jánostól is kért és kapott kéziratot. (A rab halála c. költeménye ott jelent meg.) 
Vajda mindjár t a Petőfitől elszavalt, vagy kéziratából olvasott költemény hatása alat t meg-
írta a maga szerzeményét s azt tüstént közzé is te t te Vahot folyóiratában, míg Petőfi eredetijét 
az országgyűlési almanach többi kéziratával együtt Vahot kénytelen volt háromnegyed 
évig hevertetni . . . Ehhez vagy hasonló föltevéshez okvetlenül ragaszkodnunk kell, hiszen 
Vajda átvételei kétségtelenek. — A dolog már csak azért is érdekes, mert Petőfi íme, közvet-
lenül tapaszta lhat ta : hogy elszavalt vagy kéziratban hozzáférhető versei milyen gyúj tó 
s ösztönző hatással vannak f iatalabb költőtársaira, így az őt szinte bálványozó, sokatígérő 
Vajdára is! 

2. Könyvének 545. lapján Horváth János egybeveti Petőfi : Édes öröm, ittalak már . . . 
(Pest, 1847. febr., megj. Életk. 1847. II. 142. 1.) és Vajda: Sirámok I. (Száll a hegyre . . .) 
c. költeményét is. (Ez utóbbi megj. 1854. május 27.) Horváth János szerint : »Egész lemondó 
hangulata rokon ; versformája is — áruló jel — ugyanaz ; [két] végsora — »[Mely kiégett 
szívvel kérdi : ] Mért születni, minek élni« — majdnem szó szerint a Petőfié« [És tőlem suttogva 
kérdi : Nem legjobb-e sosem élni?] 

Ezút ta l tehát egy későbbi, még az 1850-es évek első felében is erőteljesen érvényesülő 
hatással van dolgunk. 

Komlós Aladár Horváth János utalásai közül csupán ez utóbbit említi (könyve 50. 
lapján). Nem fogadja el az analógiát, szerinte : »az utolsó sorok valóban feltűnő hasonlóságát 
puszta véletlennek kell tekinteni . . .« 

Hadd folytatom a párhuzamokat , — most már sa já t észrevételeim nyomán : 
Vajda úgyszólván fellépése óta Petőfi nyomdokait követi. Petőfi ösztönzései — a 

példák erőszakolt egyeztetése nélkül — majdnem minden versén megállapíthatók a negyvenes 
években. A hatás a versformákra, tárgyválasztásra, mondanivalóra egyaránt kiterjeszkedik. 
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A tartalmi, tárgyi átvételek egyik legtanulságosabb példáját az 1847-ben írt Meren-
gések I. című, eddig ismeretlen költeménye nyú j t j a . (Irodalomtört. Közlemények, 1955: 1. 
sz. 107—108. 1., közli Bay Ferenc.) Ebben a versében fiúi és testvéri szeretetét fejezi ki azon 
a családi érzelmeket bizalmasan kitáró hangon, melyen eló'ször Petőfi szólott. Anyját s »kis-
öccsét« árasztja el szeretetével, félreismerhetetlenül követve Petőfi István öcsémhez (1844. 
június) és Szülőimhez ( 1844. aug.) című költeményeit. Éppúgy egyetlen verse ez anyjáról , mint 
ahogy apja emlékét is csak egy versében örökítette meg (Atyámmal, 1847) ; nem számítva 
Otthon (Odahaza, 1853) c. költeményét, amelynek csak első s t rófá jában említi a»csupa-szív 
két öreget«. Petőfi ösztönzése (Egy estém otthon) Atyámmal című versén is észrevehető, de 
anyjáról írt költeménye különleges figyelmet érdemel. — Vajda János életrajzai egyértelműen 
azt mondják, hogy az ap já t szeretve-tisztelő költő mindig feltűnő hidegséggel, szeretet nélkül, 
sőt ellenszenvvel nyilatkozott anyjáról , az egykori csárdai szolgálólányról. (Ld. Rubinyi 
Mózes könyvének 5., Bóka László könyvének 18—19., Komlós Aladár könyvének 13. 1.) 
Ez a visszatetsző vonás szóbeli hagyomány s kortársi följegyzések nyomán ter jedt el. — Az 
említett i f júkori költemény mindenesetre ellentmond ennek a hagyománynak, éppenúgy, 
mint »A váratlan orvos« című, 1859-ből való elbeszélése, melyben a minden áldozatra kész 
anyai szeretetet festi, bizonyára édesanyjáról mintázva a novella erdész-feleség hősnőjét. 
A húszéves Vajda Petőfi t utánzó családi verse és a harminckétéves Vajda említett novellája 
mindenesetre arra figyelmeztet, hogy kissé tartózkodóbban kezeljük az anyával szemben 
»természetellenes ellenszenvet« hirdető hagyományt. 

* • 

Ismeretes, hogy Petőfi költészetébe Heine olvasása is jelentősen belejátszott . Heine 
műveivel Petőfi korán, már pápai diáksága idején (1841—42) megismerkedett. Heine hatása 
jórészt azokban a humoros költeményeiben feltűnő, hol az érzelmes alaphangú előadás hirtelen 
kiábrándító fordulatot vesz, s meghökkentő, groteszk csattanóval végződik. 

Petőfinél számos ilyen mintát találunk. 1844-ből : Elmondanám, Magány, Szobám-
ban, Hozzá, Esik, esik, esik, Az öregúr ; 1845-ből : Mi kék az égi, Felsülés, Egy szép hölgy 
emléke, Holdvilágos éj. Egy ha j fü r thöz ; 1847-ből: Ismét könny!, Ez már aztán az élet! 

Mint látható : Vajda János efféle mintákat Petőfinek nemcsak korai, hanem 1847. évi 
termésében is könnyen talál t . Hatásuk alat t effélét csinálni maga is próbálgatott . Ilyenfajta 
kísérlete a Néprománcféle, melyet a Pótlások közt 10. sz. alatt már említettem. (Megjelent a 
Charivari Dongó 1848. július 15-i számában.) Nem valami sikerült műalkotás ; közöljük 
mégis, mint eddig számon sem ta r to t t , elfeledett, ismeretlen versét : 

Néprománcféle 

Nyári szombat este volt, 
Az erdő szélére 

Várta Ferke Örzsikéjét 
Malac pecsenyére. 

Várta soká, már a hold 
Jó magasra hágott , 

S már fanyárson kisütötte 
A lopott jószágot. 

Hej de Örzsi mégse jön, 
Oda minden kedve, 

S a malaccal kis ku tyá ja 
Mulat a berekbe! 

Kanász Ferke Örzsikének 
Elment ablakára. 

S oly keservesen dudált , hogy 
Megrepedt a — szája. * 

Béranger megismeréséhez is Petőfi ú t ján jut el. Béranger, a francia demokrácia él-
harcosa, az 1830-as forradalom egyik hőse, nálunk elsősorban mint költőtípus : mint a bor, 
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szerelem és haza dalnoka ragadta meg a f iatalok — köztük Petőfi — figyelmét. Valamennyien 
erősen túlbecsülték, a század egyik legjelentősebb költőjének t a r to t t ák . 

Kétségtelen, hogy Vajda János Petőfi nyomám ismerte meg a francia szabadság-
dalnokot, mert neve és hatasa a legerőteljesebb Petőfi-impulzusok idején tűnik fel nála. 

1849. júniusában ódával fordul Béranger-lioz, jórészt azokat a gondolatokat ismételve, 
amelyeket Franciaországnak című, egyidejűleg írt költeményében találunk. Amikor Napoleon 
(a későbbi III.-ik) 1849 tavaszán segítséget nyú j to t t a pápának a római forradalom leverésére: 
— az ellenforradalmi erőknek ez a felülkerekedése mélységes elkeseredéssel tölti el af ia ta l 
Vajda Jánost , aki — Kossuth és Petőfi nyomán — belső összefüggésükben fogja fel az európai 
forradalmak és szabadságharcok jelentőségét. Korholja Franciaországot, amiért »hatalom-
s dicsőség-« vágyának feláldozza a »legfőbb hatalmat s legszebb dicsőséget« : a szabadságot, 
amely most már hozzánk költözik, hozzánk, »kik küzdünk egyedül csak a szabadságért . . .« 

S i t t , ezen a ponton kapcsolódik össze Vajda János két költeménye. Béranger, a szabad-
ságdalnok (így gondolja Vajda) : nem maradhat többé abban a Franciaországban, amely 
feladta a »kiküzdött népfenség« elvét! Hívja , hogy mielőtt száműznék vagy megfeszítenék 
zsarnok urai, — jöjjön, költözzék hozzánk : 

Je r mihozzánk, ez a föld tehozzád 
A legméltóbb széles e világon. 

Ez a meghitt , bizalmas hang, ez a szinte családi jellegű meghívás már a Petőfitől meg-
honosított Béranger-nak szól! 

Nemcsak ódájay hanem Béranger néhány versének fordítása is (A fecskék, A vén 
csavargó 1852-ből, Az idő 1854-ből) kifejezi együttérzését a francia forradalmár-költővel. 

Béranger chanson-jainak egyik lényeges formai eleme : a refrén. Ez Petőfi költészetében 
is feltűnően gyakori szerephez ju to t t . Vajda János a refrént ugyancsak Petőfi közvetítésével 
alkalmazza. Ezt kétségtelenül bizonyítja, hogy csak fejlődésének ebben az első szakaszá-
ban ír refrènes verseket : 1847 : Atyámmal, Színészbarátimhoz, A tavasz jelei. 1848 : A 
rab halála. 1849 : Bérangerhoz, Washington. 1851 : Dalok, I. (Ki álmamban megjelensz . . .). 
1852 : Meghasonlás. A későbbi esztendőkben már csak egészen kivételesen tér vissza ehhez 
az ifjúkori formai szerzeményéhez : 1863 : Memento mori. 1878 : Őszi tájék. 1885 : Éjjelek. 

Visszatérve Béranger-szakaszunk kiindulásához, jegyezzük még meg, hogy a Francia-
országnak és a Bérangerhoz c. költeményekkel eszmeileg szorosan összefügg a Krisztus és korunk 
című, ezekkel kb. egyidőben kelt erőteljes forradalmi verse. Ebben is a franciák olaszországi 
expedíciójával foglalkozik : magasztalja a köztársaságot s átkozza a reakciót. 

Természetes, hogy Petőfi hatása legerőteljesebben a forradalom és szabadságharc 
idején érvényesült. 48—49-ben egyetlen költőtársa sem vonhat ta ki magát Petőfi forradalmi 
költészetének sodrából. Nem csoda, ha forradalmi l írájának pátosza, szenvedélye és ereje 
rajongó követőjét , Vajda Jánost is teljesen hatalmában t a r to t t a . 

Minthogy Vajda költészetének Petőfihez vezető szálait a 48-as korszak termésében a 
legkönnyebb felismerni, nem is fejtegetem itt hosszasabban a kérdést. Komlós Aladár mono-
gráfiája elég részletesen tárgyalja ezt a fejezetet s néhány érdekes, tanulságos analógiára 
maga is rámuta t . 

Csupán egy újabb példát kívánok érinteni : a fennebb ismertetett Se földem, se házam 
című 1848-i vers összefüggéseit Petőfi költészetével. 

A vers alapeszméje ez : A szegénynek nincs semmije a hazában, s ő mégis egészen, 
utolsó csepp véréig a hazáé . . . 

Ezt az alapeszmét Petőfi már évekkel azelőtt kimondta (Bat thyányi és Károlyi grófnék 
című versében, 1844) : »Nekem nincs semmim, semmim e hazában, De én egészen az övé 
vagyok . . .« 

1848-ban — de már Vajda költeményének megjelenése után — Petőfi két ízben is fel-
új í t ja ezt a gondolatát , amely plebejus hazafiságát oly jellemzően fejezi ki. A vén zászlótartó 
( 1848. okt.) 6—7—8. s t rófájában: »Mi vitte őt háború za jába? Hiszen neki nincsen gazdagsága, 
Mit féltene, mit védnie kéne. Hogy ne jusson ellenség kezére . . . Ép azért ment,mert semmivel 
sem bír ; Küzd a gazdag, de nem a hazáért , Védi az a maga gazdagságát . . . Csak a szegény 
szereti hazáját«. — Tiszteljétek a közkatonákat (1848. okt. —nov.) c. költeménye úgyszólván 
teljes egészében, de kivált 2 , 3 , é s 5 s trófájában adja ismét e gondolat ú jabb megfogalmazását. 

A negyvenes évek erős Petőfi-hatásait már csak azért is kívánatos minél részleteseb-
ben — tartalmával s formaelemeivel együtt — megvilágítani, mert fejlődésének erre az első 
szakaszára emlékezve Vajda János is mindig feltétlen odaadással szól mintaképéről. Míg később, 
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egy évtized múlva, 1857 körül eltávolodik Petőfi népiességétől s Arany újabb törekvéseiben 
lát ja a követendő i rányt . Ekkorra már teljesen feloldódtak kötöttségei. Petőfi nem tárgyi 
és formai elemekkel, hanem örök tanításaival él tovább Vajda János költészetében. 

* 

Feltűnhetik, hogy Vajda Jánosnak éppen ezek az erőshangú, szenvedélyes forradalmi 
versei hiányzanak a költő által összeválogatott gyűjteményeiből. Valaki még azt is gondol-
hatná : vajon nem irányzatos-e éppen ezeknek a forradalmi verseknek a kihagyása? Vajon 
nem a forradalom emlékét akar ta ezzel feledtetni, mint te t te néhány kisebb rangú költő-
társa a kiegyezés u tán? Mint ahogy például Szász Károly is kihagyta 48-as versei nagy részét 
későbbi gyűjteményeiből, s vele együtt Lévay József is egykori forradalmi dalait, melyekben 
csak úgy nyakaz ta t ta a királyokat . . . 

Kérdés : szintén hasonló jelenségnek vagyunk-e tanúi Vajda János 48-i verseinek 
mellőzését látva? 

Nem, egyáltalán nem! 
Komlós Aladár igen helyesen a költő szigorú önkri t ikájával magyarázza az ifjúkori 

termés nagy részének kirostálását. Fejtegetéseim s a közelebbről megvilágított analógiák 
talán még meggyőzőbbé teszik mindenki számára e magyarázat helyességét. 

Egyedül Vajda János kellő szigorral alkalmazott önkri t ikájának kell tulajdonítani azt 
a körülményt, hogy gyűjteményes köteteiből szinte valamennyi ifjúkori darabjá t kihagyta. 
Nemcsak politikai költeményeit! 

Költőnknek — időben távolodva — lehetetlen volt nem éreznie, hogy ezek a fiatalkori 
versek túlságosan magukon viselik a nagy eszménykép : Petőfi hatását . Helyenként szavak 
és sorok szerint is hozzátapadnak az annyira csodált mintákhoz. A hatvanas és hetvenes évek 
közönségét már megtéveszthette volna — és saját értékelését is leszállítja! —, ha e versek 
együttes kiadásával azt a látszatot kelti, mintha ő is a kisebb tehetségű Petőfi-epigonok 
(Lisznyai, Szelestey László, Székely József, Tóth Kálmán) irányát helyeselné és követné. 

Hogy okfejtésünk helyes, azt Vajda későbbi műveinek szelleme is tanúsí t ja . 48—49 
emlékét költőnk sohasem tagadta meg. Egy honvéd naplójából című memoárjában (1868) a 
forradalomnak és szabadságharcnak méltó emléket állított, s további munkásságával is 
mindvégig hű maradt azokhoz az eszmékhez, melyekért i f júkorában küzdött . 

Muta t ja ezt még egy jelenség! Tompa Mihály levelezéséből tud juk , hogy Áldor Imre 
»A forradalom költészete« című antológiája anyagát a kiegyezés évében, az akkor még élő 
költők előzetes megkérdezésével — s nem tud tuk nélkül! — állította össze. Ha megnézzük 
Vajda János verseit ez antológiában, azt lá t juk, hogy legjellemzőbb — s nem legmérsékeltebb ! 
— költeményeit engedte á t közlésre (A honárulókhoz, A rab halála, Adjon isten !, Ki bánt ?, 
Körültünk vagy tíz ellenség, Franciaországnak, A vörössipká$). 

Vajda János tehá t kizárólag azért hagyta ki köteteiből a fiatalkori verseket, mert azok 
túlságosan magukon hordják a Petőfi-hatások, sőt utánzások nyomait . 

Az utókor azonban nem mellőzheti ezeket a darabokat sem, ha világosan akar ja látni 
a költő pályájának mindenik szakaszát. 
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