
Sárosi műveinek ilyen meglepően nagy ter-
jedelembe való kiadását (a két kötet együtt 
majd 850 lap) túlzot tnak és szükségtelennek 
véljük. Másrészt az Arany Trombita elválasz-
tásá t a költő egyéb műveitől éppenséggel 
nem t a r tha t juk indokolt, szerencsés, sikerült 
eljárásnak. S végül — legyen szabad ezzel 

a szubjektív megjegyzéssel zárni — azt a 
nagy filológiai munkakészséget, kuta tóked-
vet és tudást , amely ebben a kiadásban meg-
nyilatkozik, még sokkal nagyobb örömmel 
ve t tük volna egy Sárosiénál jelentékenyebb 
életmű szolgálatában. 

Németh 0. Béla 

V A J D A JÁNOS VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSAI 

Összeállította és a bevezetést írta Komlós .Aladár . Művelt Nép Könyvkiadó Bp., 1954. 

Vajda János publicisztikai munkásságá-
nak irodalomtörténetírásunk eddig alig szen-
tel t figyelmet. Életrajzírói a felszabadulás 
előtt még annyira sem érdemesítették újság-
írói működését, hogy számba vet ték volna 
mindazokat a lapokat, amelyeket Vajda 
szerkesztett vagy amelyekbe főmunkatárs-
ként dolgozott. A magányos különccé tor-
zított költő mellett a publicista Vajda még 
rosszabb sorsra ju to t t : egyszerűen elhall-
gat ták vagy sommás értelmetlenséggel nyi-
latkoztak róla. Egyik életrajzírója (Rubinyi 
Mózes) szerint hírlapi cikkei nem érdemlik 
meg, hogy foglalkozzunk vele, Pintér Jenő 
pedig röviden »zsörtölődő elmefuttatások«-
nak nevezi Vajda egész prózáját . 

A politikus Vajda jelentőségére először 
Bóka László hívta fel a figyelmet 1940-ben 
megjelent könyvében. Bóka azonban csak 
két röpirata a lapján foglalkozott Vajda 
politikai nézeteivel, és így természetesen 
nem adha to t t teljes képet egy csaknem fél-
évszázadra ter jedő publicisztika mondani-
valójáról és hatásáról. A felszabadulás után 
Komlós Aladár ku ta tó munkájának köszön-
he t jük , hogy a költő mellett a politikus is 
megfelelő helyet kapot t a Magyar Klassziku-
sok sorozatában megjelent Vajda-tanul-
mányában, majd nemrég megjelent mono-
gráfiájában a publicista Vajdáról is tudo-
mányos hitelű és teljességű arcképet rajzolt . 

Vajda János válogatott politikai írásai-
nak gyűjteménye csaknem egyidőben jelent 
meg a monográfiával. A kötet Vajda 42 
írását tar talmazza, ezek közül 38 napi-, 
ill. hetilapban jelent meg, két részlet az 
Önbírálatból és a Polgárosodásból, 1—1 cikk 
pedig a Kossuth Albumból ill. a Magyarság 
és nemzeti önérzet c. Vajda-könyvből való. 
A hatalmas anyagból kiválogatott írások 
legnagyobb része általános vagy időszerű 
politikai kérdésekkel foglalkozik, néhány 
cikk pedig Vajda irodalmi, esztétikai nézetei-
ről ad számot. A cikkek legnagyobb része 
most jelent meg először kötetben. (Kár, 
hogy a gyűj temény seholsem jelöli meg 
ezeket!) Az így könyvalakban is hozzá-

. férhető publicisztikai írások azonban csak 

elenyészően csekély részét teszik ki Vajda 
egész közírói munkásságának. Újságcikkei-
nek számát saját maga az Összes Művei elő-
szavában (1887) háromezerre becsülte, és ha 
ehhez hozzávesszük, hogy újságírói munká-
ját ezután még egy évtizedig fo ly ta t ta , 
képet a lkothatunk Vajda újságírói tevékeny-
ségének arányairól. E hatalmas terjedelmű 
munkásságot — amely magában foglalja 
a Bach-korszaktól a millenniumig ter jedő 
időt — valóban csak eléggé el nem ítélhető 
célzattal lehetett eddig is kihagyni az iro-
dalomtörténeti ku ta tás köréből. Komlós 
Aladár érdeme, hogy a nagy költő életművé-
nek ezt a »fehér folt«-ját alapos, évekig 
t a r tó munkával , kiváló filológiai gonddal 
föl tár ta . Ő találta meg többek közt azt a 
teljesen elfelejtett cikket is (A »P. Napló« 
szerkesztője Ъ. Kemény Zsigmond urnák 
Magyar Újság 1867. dec. 21.), amelyben 
fény derül Vajda életének eddig ismeretlen 
szakaszára. Irodalomtörténetünk eddig úgy 
tud ta , hogy Vajda 1864-ben súlyos beteg-
sége miat t vonult vissza az irodalmi élettől, 
a nyílt levélből viszont megtudjuk, hogy 
Vajdá t politikai nézetei miat t valósággal 
kiüldözték hazájából. A publicista, a poli-
t ikus Vajda megismerése természetesen nem-
csak életrajzának részletesebb kidolgozását 
te t te lehetővé, hanem elsősorban a költő 
egyéniségének és művészi fejlődésének mé-
lyebb megértését is. Politikai írásainak tanul-
mányozása után még világosabb előttünk, 
hogy sokat emlegetett magányossága és 
»embergyűlölete« nem különc egyéniségéből, 
eltorzult lelkiségéből vagy éppen veleszüle-
te t t pesszimizmusából, hanem a demokra-
tikus haladásért folyta tot t nehéz harcából 
és egy idejétmúlt társadalmi rendszerrel 
való szembenállásából eredt. 

A jelen válogatás három, időrendi cso-
portba osztotta Vajda publicisztikai munkáit . 
Az első szakaszba azok a cikkek, szemel-
vények kerültek, amelyeket 1861 és 1866 
közt írt, a következő csoport cikkei a ki-
egyezéstől 1874-ig terjedő időből valók, és 
végül a harmadik rész az 1875 és 1896 közti 
időszak újságírói termésének legjellemzőbb 
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írásait muta t j a be. Ez a felosztás Vajda 
politikai nézeteinek fejlődését vet te alapul 
és megfelel azoknak az életrajzi és világnézeti 
fordulópontoknak, amelyek az eddig ismert 
cikkek, prózai munkák alapján is könnyen 
fölismerhetők. 

Ismeretes ugyanis, hogy Vajda politikai 
nézetei bizonyos kérdésekben életének kü-
lönböző szakaszaiban jelentős változáson 
mentek á t . 48—49-ben a szabadságharc 
ka tonája , a »61 utáni időközben a kiegyezés 
apostola, a 66-i königgrätzi csata után forra-
dalmár, 67-ben a kiegyezés ellensége, azóta 
megint a közjogi alap híve lett« — amint 
maga Vajda írja egyik írásában saját poli-
tikai felfogására célozva. Az Ausztriához 
való kapcsolat megítélésében tehát követ-
kezetlen volt. E következetlenség azonban 
— bármily ellentmondásnak látszik is — 
olyan szilárd, meg nem alkuvó és ta r ta lmát , 
célját illetően olyan haladó politikai meg-
győződésen alapult , amely mindvégig méltó 
volt 48 egykori harcosához. Kétségtelen 
azonban, hagy Vajda viszonya a forradalom 
örökségéhez és ezzel kapcsolatosan politikai 
felfogásának értékelése, nem egyszerű kér-
dés, és bizonyos, hogy problematikussága 
érezhetően meg is zavarta az egységes —• a 
költő és a politikus — Vajda-kép kialakí-
tásá t . Érthető, hogy a Horthy-korszak 
hivatalos irodalomtörténészei süketen men-
tek el a nagy költő társadalmi mondani-
valói mellett, de szembetűnő, hogy még 
a Nyugat kritikusai (Ignotus, Schöpflin) 
sem figyeltek föl Vajdára, a demokratikus 
átalakulás szenvedélyes harcosára. Pedig 
— amint erre Komlós Aladár meggyőzően 
rámuta t — Gina költője nemcsak művészi 
lá tásmódjában, hangjának újszerűségében, 
hanem sók tekintetben az úri Magyarország 
elleni harcában is elődje volt Adynak. 

Vajda politikai jelentőségének lebecsülé-
sében — és ezt a mentséget nem lehet el-
hallgatni — nem kis szerepet játszott az 
a tény is, hogy jelentős újságcikkeinek egy 
részét névtelenül írta. Ideje volt már, hogy 
Vajda legfontosabb prózai írásait, a név 
nélkül megjelenteket is, megismerjük, és 
ezáltal politikai fejlődésének problematikus 
vonásait irodalomtörténetírásunk tisztázza, 
és a megzavart képet publicista és költő 
között a maga valóságában, sa já t értékében 
állítsa vissza. A hatalmas újságírói termés 
anyagából most kiválogatott cikkek, szemel-
vények alkalmasak arra , hogy a Vajda-
életmű ellentmondásosságát a politikai mon-
danivaló oldaláról is föloldja. 

Az első cikk, amelyet a kötetben olvas-
hatunk, 1861-es keltezésű és a Csatár c. 
lapból való. (Életrajzírói ezt a Vajda által 
szerkesztett lapot sem ismerték eddig.) Ez 
a cikk, amely a sok helyen újra alkalmazott 
botoztatásokat leplezi le, hangjában és 

irányában már jelzi Vajda politikai állás-
foglalását a kiegyezés előtti években, de 
ugyanakkor magában foglalja nézeteinek 
állandó, legfőbb vonásait is. Az októberi 
diploma után, de még inkább az ország-
gyűlés összehívását követő hónapokban 
megyeszerte ismét fel támadt a régi táblabíró-
világ, a köznemesség 48-as jelszavakat 
használva, valójában társadalmi téren a 
47-es állapotokat akar ta visszahozni. Vajda 
politikai éleslátására és nagy bátorságára 
vall, hogy elsőként szállt szembe a 48-as 
eszmék ilyen eltorzításával. Ezt az »állapotot 
simítgatni, t i tkolgatni éppen annyi volna, 
mint álszeméremből eltitkolni oly beteg-
séget, mely gyors ellenszerrel biztosan gyó-
gyítható, de elhanyagolva halált hoz« "— 
írja egyik cikkében a szolgabírák uralmáról. 
Bizony ünneprontás volt ez a köznemesség 
diadalnapjai idején, és ellenfelei két röp-
iratának megjelenése után hamarosan meg is 
talál ták a módját , hogy — ha csak rövid 
időre is —•• elhallgattassák az Önbírálat és 
Polgárosodás íróját. A politikus Vajda azon-
ban a kiegyezés évében ismét megszólal, 
újra és újra r ámuta t a halálthozó betegségre, 
és egyúttal szakadatlan hangoztat ja a rom-
lást okozó kór gyógyító ellenszerét. 

A halálos betegség, a feudális maradiság 
mérgező levegője ellen a demokratikus fejlő-
dés gondolatát , az európai távlatú művelő-
dés tiszta világát, a léha és műveletlen 
szolgabírák, a dologtalan szájhősök, a haza-
fiaskodó nemesség osztályönzésével szemben 
a képzett , iparosodó polgárság uralmát hir-
dette. A polgári demokratikus átalakulás 
követelése Vajda politikai hitvallásának 
alapja, ez az az örökség, amely legerősebben 
és legtisztábban 48-hoz fűzi. Ez szabja meg 
politikai nézeteinek folytonosságát, de egy-
út tal ez határozza meg publicisztikájának 
korszakos változásait, és tegyük hozzá, ez 
magyarázza tévedéseit is. 

Ha 48/49 politikai tar ta lmának szempont-
jából vizsgáljuk Vajda közírói tevékeny-
ségének három korszakát, akkor azt lá t juk, 
hogy a kiegyezés előtti időkben publiciszti-
kája elsősorban az elbukott forradalom 
feudalizmus-ellenességének örökségét szólal-
t a t j a meg, ugyanezt mondhat juk az utolsó 
évtizedek írásairól is (igaz, i t t már gazdagabb 
színezettel és egy jövőbe látó szemlélet 
kíséretében), és csak a kiegyezés utáni 
években emelkedett a t isztánlátásnak arra 
a fokára, hogy 48 örökségének kettős tar ta l -
mát : a társadalmi haladás és a nemzeti 
függetlenség kérdésének szétválaszthatat lan 
kapcsolatát fölismerje. »A demokrácia elve 
együtt jár és elválhatatlan a nemzeti önállás 
elveitől« — fogalmazza meg 1867-ben — 
mint a Kossuth-párti Magyar Újság fő-
munkatársa — politikai ál láspontját . Ter-
mészetes, hogy erről az elvi magaslatról 
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sokkal világosabban lát ja korának bonyo-
lult kérdéseit és nemcsak a hazai, hanem 
a nemzetközi események megítélésében is 
biztosan tájékozódik. A politikus Vajda 
pályájának ez a néhány év a csúcspontja ; 
egyszerre küzd a feudális és a Habsburg-
elnyomás ellen. Jellemző például, hogy a 
60-as évek elején vallott nem egy téves 
nézete hogyan tisztul meg a nemzeti és a 
társadalmi haladást töretlenül összefogó 
szemléletében. Az Önbírálatban — bár han-
goztatja, hogy nemzetünk erkölcsileg leg-
romlat lanabb " része a parasztság — még 
szembetűnő lebecsüléssel beszél a nép el-
maradottságáról, középkori úrtiszteletéről. 
A tömeg — írja röpiratában — »a haladás 
szükségét még most eléggé felfogni nem ké-
pes«, egy másik cikkében pedig azt fejtegeti, 
hogy »a süllyedésből megváltó próféták ih-
letett apostolok rán tha t j ák ki a magán 
segíteni nem tudó társadalmat.« Milyen 
másképp szól Vajda a népről a kiegyezés 
évében! Most már a nép eszét, okosságát 
szegezi szembe az úri hatalom népellenes 
úri furfangjaival . »Ez a magasból tudat lan-
nak hirdetet t nép oly bosszantólag hirtelen 
megérti, melyik azon párt irány és annak 
emberei, kik az ő javát mozdít ják elő ; 
ennek ragyogóan fényes bizonyítványát 
adta 48-ban.« Hasonlóan tisztuló, élesedő 
felfogást figyelhetünk meg Vajda publi-
cisztikájában az arisztokrácia és a klérus 
szerepének értékelésében is. A Schmerling-
korszakban a Habsburg-barát főpapság egyet-
len bíráló megjegyzést sem kap, de nem 
veszi észre a hazaáruló nagybirtokosok fe-
lelősségét sem, sőt az arisztokráciát még ked-
vezőbb színben is tüntet i föl mint a haladásra 
képtelen vidéki köznemességet. »Falusi köz-
birtokos nemeseink, — írja a Polgárosodás-
b a n — általában kabátos osztályunk sokkal 
kiál lhatat lanabbul dölyfös, kevély, mint 
grófjaink és báróink, kik hellyel közzel már 
kezdik legalább affektálni a modern demok-
ratát.« A Magyar Újságban megjelent cikkei-
ben viszont az ország romlásának főokát 
az arisztokrácia bűneiben lát ja, és egy tör-
ténelmi visszapillantásában megállapítja, 
hogy az idegen elnyomó hatalom támasza 
hazánkban mindig az arisztokrácia volt. 
De nem feledkezik meg ebben az időben 
az egyházi reakcióról sem, és a klérusról 
mint a népek szabadságtörekvéseinek ellen-
ségéről beszél. Különös élességgel muta t -
kozik meg tisztultabb felfogása a nemzeti-
ségi kérdesben. Szabadságharc utáni törté-
nelmünknek egyik legdöntőbb kérdésével 
Vajda mindhárom politikai, újságírói sza-
kaszában sokat foglalkozott, de egyértel-
műen haladó álláspontot a magyarság és 
a nemzetiségek viszonyáról csak 1867 és 74 
között tudot t kialakítani. Kiegyezés előtti 
felfogásának lényege az, hogy a magyar 

nemzetnek vezéri szerepre kell törekednie 
Európa keleti felén, de ezt csak akkor 
t ud ja elérni, ha műveltségével magához 
vonzza a nemzetiségeket, a kisebb népfajok 
egy részét pedig beolvasztja. A Polgárosodás-
ban viszont 48/49 nagy kérdésére — Auszt-
riával vagy a nemzetiségekkel szövetkezzünk-e 
— így válaszol : »e két szövetséges : Ausztria 
és a nemzetiségek közül eddigelé egyszerre 
csak egyiket fogadtuk, el, sőt volt idő, midőn 
titáni égberontó vakmerőséggel mindket tőt 
elvetettük és ekkor csakugyan legmélyebbre 
buktunk ; nem az a tanulság ebből, hogy 
ezentúl — miért ne fogadjuk el szövetsé-
gesül mindkettőt ?« Naiv és képtelen, az 
összmonarchiáról táplált illúziójából eredő 
politikát a jánl itt Vajda, végeredményben 
azt, hogy egyszerre lépjünk szövetségre az 
elnyomóval meg az elnyomottakkal is. 
A magyar nemzet vezető szerepe továbbra, 
is főszempontja marad, de 67 után már nincs 
szó írásaiban beolvasztásról, sőt egyik cik-
kében az osztrák uralom ala t t levő népek 
függetlenségi törekvéseinek összefüggései-
ről ír, és megállapítja, hogy a nemzetek és 
nemzetiségek egyesülése »a demokratikus 
szabadság nagy elveiben okvetlenül meg-
találja a szolidaritásnak feltételeit.« Ugyan-
ebben az írásában — Csehország önállósági 
törekvéseiről szólva, — a társadalmi haladá-
sért síkraszálló politikájával teljes össz-
hangban így fogalmazza meg nézetét : 
»Minden támogatás, melyet egy szomszéd 
nemzetnek nyú j tunk avégett , hogy szabad-
sági törekvéseit előmozdítsuk, egyszers-
mind saját erkölcsi erőnket fokozza azon 
harcban, melyet a civilizáció érdekében 
folytatunk.« Sajnos, 1875 u tán a polgári 
kapitalista fejlődés nagy ideológiai buktató-
já t , a nacionalista szemléletet Vajda sem 
tudta kikerülni. Kiegyezés előtt hirdetett 
álláspontja bukkan i t t föl ú j ra , talán még 
torzabb formájában, igaz, hogy ezzel már 
nem állt egyedül, az egész uralkodó osztály 
ugyanezt vallotta akkor, mint Vajda : a 
nemzetiségi veszély ellen Ausztria védelmét, 
szövetségét kell keresni. 

Publicisztikai pályájának utolsó szaka-
szát mégsem ez a visszaesés jellemzi első-
sorban. Az 1870-es évek elején — haladó 
publicisztikájának te tőpont ján — olyan ú j 
eszmével, mozgalommal ismerkedik meg, 
amely döntően befolyásolta politikai fel-
fogásának további alakulását. A Politikai 
Újdonságokban hétről-hétre figyelemmel kí-
séri a párizsi kommün hősi küzdelmét, és 
mindvégig nagy rokonszenvvel és őszinte 
együttérzéssel szól a francia proletariátus 
forradalmi harcáról. Nem értet te meg tel-
jesen a munkásosztály forradalmának célját, 
a kommunizmus eszméjét, de fölfigyelt arra, 
hogy i t t valami teljesen ú j kezdődik a tör-, 
ténelemben : a tőke és a munka közti harc. 
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E z a meglátás sok ú j gondolattal gazda-
gít ja és további haladó vonásokkal telíti 
meg Vajda öregkori prózáját is. A munkás-
mozgalom megjelenése és erősödése észre-
véte t te vele, hogy a polgárság, amelynek 
teljes győzelmétől vár ta a társadalmi problé-
mák megoldását, valójában már nem kép-
viseli a haladást , mert »már nem érzi többé 
nyomását a felsőbb — arisztokrata — 
elemeknek«. A polgári osztály »most már 
çzeretne megállapodni, mert érzi, hogy 
előbbre menni a szabadelvűségben önző 
•oka többé nincs. Sőt inkább már ez az ő 
rovására történnék. Mert most már a leg-
alsó réteg, az igazi, szoros értelemben vet t 
népen volna a sor.« 1880-tól Vajda egyre 
inkább kiábrándult a polgárságból. Et től 
kezdve cikkeiben ugyanolyan gyűlölettel 
ostorozza a polgárság lakájtermészetét, a 
bankárok, tőkepénzesek, gyárosok, nagy 
vállalkozók sivár műveletlenségét, lelketlen 
önzését és népellenes szédelgéseit, mint 
annakidején a köznemesség nemzetrontó 
bűneit. Ismét^ van bátorsága ahhoz, hogy 
kimondja : »Ügy látszik, hogy a közeljövő 
forradalmi élesztője az iparos és nagyvárosi 
munkásosztály.« Fölismeri, hogy a polgári 
társadalom nem lehet a történelmi fejlődés 
utolsó állomása. Antikapitalizmusa azonban 

— és ez kései publicisztikájának nagy ér-
téke —- nem visszavágyódás a múltba és 
nem is pesszimista siránkozás, mint nem 
•egy kortársáé, hanem előremutatás a szo-
cializmus világa felé. 

Természetesen Vajdának nem voltak vilá-
gos elképzelései a munkásmozgalom jövő-
jéről. Nem véletlen azonban, hogy mi aka-
dályozta meg őt abban, hogy" közelebb 
kerüljön a szocializmus eszméjéhez. Ennek 
— véleményem szerint — legfőbb okát 
abban kell keresnünk, hogy a politikus 
Vajda, eltekintve publicisztikájának egy 
rövid szakaszától, a nemzeti eszmét soha-
sem tud ta igazán beleilleszteni politikai 
szemléletének egészébe. És ebből eredt 
világnézetének legfőbb ellentmondása. A pro-
vizórium idején nem tud ta összeegyeztetni 
a demokrat ikus haladást a nemzeti önálló-
sággal, 75 után pedig a hazai kisebb népek 
nemzet téválásának folyamatától fél tet te a 
magyar nemzet megmaradását . A szocializ-
must nem ér te t te meg, mert benne a nemzeti 
eszme elsorvadását lát ta. 

Az Általános Munkáspárt megalakulása 
alkalmából írt cikkében is azt vallja, hogy 
nálunk a legfontosabb kérdés most az : 
»miként menthető meg a magyar nemzeti-
ség?« A munkáspár t tehát Magyarországon 
még nem időszerű, mert amíg a nemzeti 
eszme él, a szocializmus nem valósulhat 
meg, »ezt a kérdést Európa- és világszerte 
nem egy nép, de az összes népek egyesülete 
íogja megoldani, majd akkor, mikor a nem-

zetiség eszméje végkép le lesz véve a napi-
rendről«. A társadalmi haladás oldaláról a 
jakobinus Vajda rokonszenvezett a munkás-
mozgalommal, a nemzeti érzés szempont: 
jából azonban nacionalista szemléletének 
torzításai miat t félreértette és időszerűtlen-
nek ta r to t ta a proletariátus ú j eszméjét. 

Vajda politikai fejlődésének ellentmondá-
sossága lényegében egy radikális, őszintén 
demokratikus polgár világnézetének tükör-
képe. Törései híven mu ta t j ák a burzsoá 
nemzet-eszme, a nacionalizmus válságának 
szabadságharc- utáni ú t j á t . Publicisztikája 
a múlt század második felének csaknem 
minden lényeges kérdését fölveti, de ter-
mészetesen nem mindegyikre adot t egyértel-
műen haladó választ. Válogatott politikai 
írásait így is, ellentmondásosságával együtt 
a korszak egyik legérdekesebb és leghaladóbb 
szellemű irodalmi dokumentumának kell 
tekintenünk. Haszonnal, tanulsággal forgat-
ha t j a mindenki, nemcsak Vajda művének 
tanulmányozói, hanem a korszak irodalmá-
nak vizsgálói és nem utolsósorban törté-
nészeink is. (A kötetet a cikkekben szereplő 
nevek és a r i tkábban előforduló idegen 
szavak magyarázata zárja be. Az egyébként 
nagyon világos, tar ta lmas jegyzéknek hiá-
nyossága, hogy nem névmutató is egyben. 
A magyarázatok közé egy kisebb hiba is 
becsúszott. Eduárd Taaffe ugyanis nemcsak 
1868—70-ig .volt miniszterelnök, hanem 
1879—93-ig is. Másként nem is volna ért-
hető, hogy Vajda miért beszél 1882-ben 
Taaffe-kormányról.) 

A gyűjteményhez ki tűnő kalauzul szolgál 
Komlós Aladár bevezetése a publicista 
Vajda Jánosról. Tanulmánya mintaszerű 
elemzését ad ja egy igen nehezen összefog-
ható, bonyolult és sokrétű anyagnak, végig-
kíséri a politikus Vajdát a forradalomtól 
egészen utolsó publicisztikai kötetéig, majd 
legfőbb vonásaiban összefoglalja irodalmi 
elveit is. (Sajnálatos,-hogy Vajda prózájának 
stílusával nem foglalkozik a bevezetés. Pedig 
ennek a szenvedélyes, a gúny és harag szám-
talan árnyala tá t kifejező, legtöbbször magá-
valragadó írásmódnak az érdemleges vizsgá-
lata a magyar publicisztikai próza fejlődése 
szempontjából sem érdektelen. Figyelemre 
méltó az is, hogy nemcsak Vajda költészetére, 
hanem prózájára is ha tot t Vörösmarty 
stílusa.) Külön fejezet foglalkozik, igen 
helyesen, a fiatal költő forradalom alatti 
nézeteivel — a Magyar Klasszikusokban 
megjelent bevezető tanulmányának fogya-
tékossága volt, hogy ezt éppen csak érin-
te t te —, mert bár igaz, hogy Vajda ekkor 
egyetlen politikai cikket sem írt, k imutat-
ható, hogy későbbi világnézetének gyökerei 
48—49-ig nyúlnak vissza. A hatalmas anya-
gon nyugvó bevezetés fejtegetései és]a mag-
vas elemzések meggyőzően bizonyítják Kom-
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lós azon megállapítását, hogy Vajda politi-
kailag is híd volt Petőfi és Ady közt. 

Bóka László néhány évvel ezelőtt Komlós 
első Vajda- tanulmányának bírálatában kifo-
gásolta, hogy a szerző fontos kapcsolatok 
elhallgatásával homályban hagyta a költő 
politikai arculatának jelentős részét. Komlós 
válaszában kétségbe vonta, hogy Vajdának 
a Bóka által említett személyekhez, Tán-
csicshoz, Zilahy Károlyhoz és Böszörményi 
Lászlóhoz fűződő kapcsolata politikailag is 
jelentős lenne. (Irodalmi Újság 1951. 25. sz. 
és 1952. 2. sz.). A vitának annakidején nem 
lett folytatása. Komlós most megjelent 
monográfiájában, legalábbis ami Táncsicsot 
illeti, részleteiben is megindokolva, meg-
győzően védte meg előbbi álláspontját . 
A Vajda-Zilahy kérdésben azonban — 
figyelmen kívül hagyva itt a Táncsics-
Zilahy kapcsolatot — úgy érzem, ha kissé 
megkésve is, de most ismét időszerűén, föl 
kell új í tanom a vi tá t . A monográfia meg-
felelő keretben tárgyalja Vajda és Zilahy 
irodalmi barátságát , (bár itt is elkerülte 
Komlós figyelmét az, hogy a Vajda által 
— egy 1857-ben megjelent cikkében — a 
világ legszebb olvasmányának ta r to t t művet , 
A leláncolt Prométheuszt néhány év múlva 
éppen Zilahy fordítot ta magyarra) a kettő-
jük közt levő politikai kapcsolatról azonban 
nem történik említés, a Válogatott politikai 
írások elé írt tanulmányában pedig még 
a neve sem szerepel Zilahy Károlynak. 
Igaz, Zilahy a Magyar Sajtó megszűnésekor 
azt írta, hogy a lap munkatársai Vajda 
nézeteit sokban nem osztották, ebből azon-
ban tévedés lenne azt következtetni, hogy 
a lap főmunkatársa egyáltalán nem értet t 
egyet szerkesztőjének politikájával. Bizo-
nyos, hogy akadt több kérdés, amelyben 
eltért a véleményük. így például elsősorban 
különbözött felfogásuk a nemzetiségi kér-
désben. Zilahy már diák korától kezdve 
szószólója volt a magyar—román barátság-
nak, sohasem gondolt a nemzetiségek be-

LA FONTAINE : MESÉK 

^Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1954) 

La Fontaine a XVII. századnak, a francia 
irodalom klasszikus korszakának a gyerme-
ke, azé a koré, melyet minden témában és 
műfa jban kivált az ember, az emberi ter-
mészet érdekelt. A természetrajz csip-csup 
igazával mit sem törődve, mesélt La Fontaine 
jóságos és bölcs delfinről, mely kimenti 
a hajótöröt t embereket, ám a fecsegő maj -
mot visszadobja a vízbe ; beszélt a hangya 
és galamb kölcsönös segítségéről, —madarak-

olvasztására, sőt az erdélyi román népkölté-
szet első fordítói és a román népdalok 
szépségének lelkes csodálói közé tar tozot t . 
Zilahy 59 végén és 60 elején egyik vezetője 
volt az egyetemi fiatalság Bécs-ellenes tünte-
téseinek. Vajda távol tar to t ta magát e moz-
galmaktól, nem hi t t a nemzeti felkelés 
lehetőségében. De volt tnár ekkor is egy pont , 
amelyben közös nézetet vallottak. A köz-
véleménnyel ellentétben ugyanis mind-
ket ten kalandornak ta r to t ták III. Napóleont. 
(Itt jegyzem meg, hogy Táncsics szintén 
hasonlóan vélekedett. Az 50-es években írt 
Királyista és republikáns c. művében arról 
ír, hogy III. Napóleon bitorlásának majd 
egy igazi forradalom fog véget vetni.) Nem 
részletezve most Zilahy politikai fejlődését, 
csak röviden utalunk rá, hogy felfogása 
1862 után lényeges kérdésekben azonos volt 
Vajdáéval. A Magyar Saj tóban ' 1863 január 
1-én megjelent cikkének hangja, iránya és 
tar ta lma például olyan, hogy azt akár az 
Önbírálat szerzője is í rhatta volna. Kemény, 
gúnyos szavakkal ostorozza ez a cikk is 
a nagyhangú, üres szónoklást, amely sokak 
számára csak ürügy a semmittevésre, tétlen-
ségre, és megvetéssel szól azokról a bús-
magyarkodókról, akik a haza nevével és 
a hazafias fájdalom álarca mögött jó üzle-
teket kötnek. Zilahy is — nyilván éppen 
Vajda hatására — úgy lát ja, hogy jelenleg 
»a társasélet, közgazdaság és irodalom terén« 
található elmaradottság megszüntetése fon-
tosabb, mint az államjogi kérdések meg-
oldása. A fiatal kritikus éppúgy a belső 
romlásban lát ta a bajok forrását , mint idő-
sebb barátja-. Bátran mondhat juk tehát , 
hogy Zilahy nemcsak irodalmi híve volt 
Vajdának, hanem az üldözött költő és 
publicista életének egy igen nehéz szakaszá-
ban — a magyar társadalom demokrat ikus 
fejlődéséért vívott harcában — jelentős 
mértékben politikai társa is. 

Bikácsi László 

ról, négylábúakról, kétéltűekről, akikben, 
a jellem alkimistája, a lélek örök törvényeit 
ku ta tván , meséről mesére haladva hasznos 
anyagot hagyott ránk : elénk vázolta kora 
ú j áramlatának, egy előítéletek béklyóit 
feszegető, az egyéni szabadság után áhítozó 
iránynak a képét. »Állatok példájával taní-
tom az embert« — írta a trónörököshöz 
intézett ajánlásában, de az ősi háziállatnál 
a kutyánál , jobban szereti a farkast , meséi-
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