
S Z A B A D GYÖRGY 

VAJDA JÁNOS POLITIKAI ELSZIGETELŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBŐL 

A költő Vajda János politikai pályája fordulatainak követése és magyarázata nehéz 
s minden apró mozzanat számbavételét igénylő feladat. Nehéz annak megválaszolása, hogyan 
reagált Vajda azokra az ellentmondásokra, amelyeket az ötvenes évek vége nemzeti ellenál-
lásának leple mögül kifesletett az 1860—61-es színtvallató „a lkotmányos" periódus, hogyan 
v i t t e megbizonyosodása a 48-asság e próbatétele idején, a hazai politikai vezetőréteg antide-
mokratizmusáról, társadalmi programjának elégtelenségéről, s így nemzeti helytállásának 
gyengülését leplező hangosságáról az „Önbírá la t" és a „Polgárosodás" nagy igazságaihoz, és 
vál t tényezőjévé nagy tévedésének, illúziójának, hogy Schmerling kancelláriájában nemcsak 
kenyeret talál, hanem szinte ú j jozefinistaként haladó politikai célkitűzéseket is; mint döb-
bent rá csalódására, és mint ismerte fel, hogy idehaza képviseletre vár egy, a magáéval, tár-
sadalmi és nemzeti vonatkozásaiban egyaránt összevágó program a Kossuthé —; mint vált 
a nagy száműzötthöz viszonylag legközelebb álló irányzat harcos publicistájává, politikus 
költőjévé, s végül mint került konfliktusba ez önmagában meghasonló tábor különböző 
frakcióival, és menekült illúzióitól a hithez, mely nélkül élni s „meghalni" sem tudot t , a nem-
zet ős f á j á t jövővel lombosító nép reményéhez. Mindennek megválaszolása irodalomkutatók 
és történészek közös feladata. De a munkamegosztásban Vajda költői nagysága és a kutatói 
buzgalom eddigi jelentős eredményei1 az irodalmároknak j u t t a t j ák a szintetizálás terhét 
és örömét. A történészre — megítélésünk szerint — a hű korrajzon túl, az a közvetlen feladat 
hárul a Vajda-kutatásban, hogy torzítás mentesen eljuttassa a feldolgozó irodalomtörténé-
szekhez a fe l tár t új ada toka t . Ilyeneknek kell tekintenünk az alábbiakban összemarkoltakat, 
amelyek közvetlenül Vajda és a „szélsőbal" viszonyára világítanak, de közvetve némi fényt 
vethetnek poli t ikai elszigetelődése egész történetére, s talán még arra is, mint szította a 
külső világ a belsőnek azt a viharát , amely az embertelen magányosság Montblancjára 
száműzte az embert és a kö l tő t . 

* 

1867 áprilisában indí to t ta meg Heckenast Gusztáv „kiadó tu la jdonos" a Magyar 
Újságot, felelős szerkesztőül Böszörményi Lászlót, a kiegyezéssel szembeforduló ellenzék 
„szélsőbalolda!á"-nak országgyűlési képviselőjét kérve fel. Az alapítás kezdeményezője 
azonban Vajda János volt2 , aki — Heckenast megbízása folytán — maga tárgyal t Böször-

1 Gondolunk i t t elsősorban a Vajdáról tudo t t aka t nemcsak összefogó, hanem oly nagy 
mértékben gyarapító Komlós Aladár „Vajda J ános" (Bp. 1954.) с. monográfiájára. 

2 Áldor Imre szerint, Heckenast többször említette előtte „miszerint a 'Magyar Újság ' 
megindításának terve Vajdától származott , s csakis az ő ékesszólása s az ő gazdag képességei-
ben rejlő biztosíték bírta rá őt, hogy az eszme megtestesítésére vállalkozzék". A Nép Zászlója 
1868. szept. 5.; vö. Komlós i. m. 141. p. 
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ményivel, söt annak felkérése előtt más szerkesztőjelöltekkel is.3 A Heckenast és Böször-
ményi között létrejöt t szerződés a lap élén a második helyet biztosította a „ főmunka tá r s " 
Vajdának és bizonyos fokú védelmet az esetleges szerkesztői önkénytől4 . 1868 nyarán, amikor 
szakításra került sor közöttük, Böszörményi arra hivatkozott , Heckenast ragaszkodott 
hozzá, hogy ő vállalja a felelős szerkesztést. „Ha ő [ti. Vajda — Sz. Gy.] let t volna az állított , 
nélkülözhetetlen hatalom, miért nem lőn előbb, nélküle megindítva a lap?" 5 A kérdés felte-
vése elég indokoltnak látszott , de a még indokoltabb feleletet Vajda 1868-ban nem adha t ta 
meg. Míg az ő bécsi hivatalnokoskodása még nem merült annyi ra a közfeledésbe, hogy kívá-
natos le t t volna a kiegyezés elleni következetes harc programjával induló lapot nevével fém-
jelezni, addig Böszörményit politikai múlt ja mellett, mentelmi jogot élvező országgyűlési 
képviselő volta is nagyon alkalmassá te t te a felelős szerkesztő tisztjére. E két tényező, s 
talán Böszörményi féltékenysége is hozzájárult , hogy Vajda igen terjedelmes publicisztikai 
tevékenységét6 névtelenül folyta t ta . 1868 szeptemberi nyilatkozata szerint „a Böszörményi 
László s k ö z t e m . . . szövődött viszonyt épen azon körülmény kezdette megzavarni már ez év 
elején, hogy én . . . saját nevem alatt akartam írni a ,M. Ujs. ' -ban, Böszörményi Űr pedig ezt 
oly élénken ellenezte, hogy én végre propter bonum pacis, az ügy érdekében s csak azér t 
engedtem, mivel lá t tam, hogy Böszörményi ezen kívánságának mások — igen kitűnő tol lú 
írók is, minőül egyebek közt csak Szilágyi Virgilt említem, engednek. . . " . Nyilatkozatának 
más helyén is írt erről: „ . . . e szándékom (hogy ti . nevem a la t t írok) annyi kellemetlen szó-
vi tába került, hogy tekintve B.[öszörményi] beteg állapotát — fölhagytam a kérdés eről-
tetésével . . 

1868 márciusában a Magyar Újság helyzete válságosra fordult . Szerkesztője Böször-
ményi László súlyos betegséggel küzdöt t 8 és Kossuth 1867. augusztus 20-i,ún. „vác i" levelének 
közlése mia t t fogságbüntetés vár t reá.9 Ugyanekkor jelentősen esett az előfizetők száma, ez 
pedig — tekintettel arra, hogy példányonkénti árusításra csak alkalomszerűen került sor — 
a lap anyagi rentabil i tását veszélyeztette.10 Mindez érthető módon arra indí tot ta a tu la j -
donos Heckenastot, hogy előre gondoskodjék a megürülő szerkesztői szék betöltéséről, még-
pedig olyan személy által, aki alkalmas a lap vonzóerejének megnövelésére is. Felkérő leve-
let í r t a Párizsban élő Irányi Dánielnek, akinek hazatérését a „széIbal"-on már korábban is 

3 L. Vajda János nyilatkozatát a Századunk 1868. szeptember 5-i számában. 
4 „4. §. A lapnak általában szellemi, különösen politikai határozott i rányát a felelős 

szerkesztő vezeti; előfordulható kényes körülmények közt is kellő figyelembe véve bár úgy 
a kiadó, mint a főmunkatárs véleményét, ha egyetértés nem jöhet létre, a szerkesztő aka ra t j a 
szerint történik az eljárás. 5. §. A jelelt irány következetes fenntartása szempontjából is 
a szellemi munkásokat — meghallgatva a főmunkatársat és kiadót is, a szerkesztő alkalmazza, 
s hasonló meghallgatás után elmozdítja; de nincs joga a szerkesztőnek a főmunkatársa t 
elmozdítani csak egyedül azon nem vélt 'egy esetben, ha a lapba a szerkesztő kifejezett akara ta 
ellenére szándékos ellenszegüléssel vezetne be valamit, vagy abból k ihagyatna ;" Böszörményi 
László közlése. Magyar Újság 1868. szept. 8. 

6 U.o. 
6 Áldor Imre szerint a Magyar Újság „keletkezése óta majd minden nap hozott tőle 

egy-egy kitűnő vezérczikket". A Nép Zászlója 1868. augusztus 22., szept. 5. Böszörményi 
ezzel szemben 1867 augusztusa és 1868 júliusa közötti évben csak 83 cikket ismer el Va jda 
írásának. Magyar Újság 1868. szeptember 8. Vö. Komlós i. m. 144. p. 

7 Századunk 1868. szept. 5. 
8 Böszörményi nyilatkozata szerint szerkesztői munká já t 1868. március 16-a után is 

ellátta, noha betegsége miat t 6 hétig szinte mozgásképtelen volt. Magyar Újság 1868. szep-
tember 10. 

9 Vö. Kossuth Lajos Iratai (sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc) VIII. Bp. 1900. 34—51., 
138—139. p. 

10 Vajda János — Irányi Dánielnek (Pest, 1868. ápr. 18.). OL. (Országos Levéltár) 
IDI. (Irányi Dániel iratai) 122. 
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szorgalmazták.1 1 Heckenast megkereséseinek és Irányi válaszának ta r ta lmát , az utóbbinak; 
Kossuth Lajoshoz intézett leveléből ismerjük: 

. „Páris , márcz 23-án 1868 
136. boulev. Montparnasse. 

Tisztelt bará tom! 

Minap egy távi ra to t kap tam Heckenasttól, melyben, miután, úgymond Böszörményi 
halálán van, kérdezi tőlem, ha elfogadom e a M. Újság szerkesztését? Választ, szintúgy távi-
ratilag vár. 

Azt feleltem neki rögtön, hogy igenis elfogadom, ha a föltételek iránt megegyezünk. / 
Ennek következtében ma reggel levelet vet tem tőle, a melyben Böszörményi halála 

esetére — magam is természetesen úgy ér te t tem — ismételve megkínál a szerkesztéssel, s a 
föltételeket elősorolja. 

Nem szólok semmit az anyagi részéről ezen föltételeknek, csak azon akadok fenn, 
hogy függetlenségemet annyiban korlátozni akar ja , a mennyibe^ egy alszerkesztőt — Vajdát — 
előre rám akar kényszeríteni, s hozzá még a munkakörömet is megszabni, 's illetőleg ezen 
alszerkesztőnek a hatáskörét megállapítani, illetőleg a mostani állapotban fentar tani . 

De bár mennyire visszatetszik is nekem ezen föltétel, általában is és a személyt tekintve 
szintén, mégis, miután közügy, pártérdek, pártközlöny van szóban, nem aka r t am rögtön 
tagadó választ adni , hanem az t írom neki ugyancsak a mai postával vissza, hogy néhány 
napig meggondolom a dolgot, aztán pedig határozot tan eltökélésemet tudatni fogom vele. 

Ezen időhaladékot pedig arra használom, hogy Önt , t isztelt barátom, bölcs tanácsa 
iránt megkérjem. 

Nekem régi szándékom volt, ha visszatérek, lapot szerkeszteni, egyelőre heti lapot, 
a mely mellett a képviselői teendőknek is nagyobb figyelmet szentelhetnék, 's a Heckenast 
felszólítása annál kevésbé lepett meg örvendetesen, mivel, hallgatva annak szomorú alkalmi 
indokáról, nekem egy darab ideig pihenésre lenne szükségem annyira megerőltettem magamat 
az utolsó hónapok a la t t , úgy hogy szembajba is estem 's még most is szenvedek abban. De én 
az ügy szolgájának tekintem magamat, 's miután magam is, talán öntulbecsülés nélkül, az t 
tar tom, hogy hasznos szolgálatot tehetek a mi közlönyünk élén, csakugyan elszánnám maga-
mat a szerkesztés átvételére, ha épen kell még mielőtt képviselőnek választatnám, ámbár e 
nélkül a fáradsághoz még a személyes bátorságnak is nagyobb hiánya járulna.12 

Azonban én független ura akarok lenni a lap úgy iránya mind segédszemélyzete meg-
határozásának, 's oly föltételt minőt Heckenast szab előmbe, nem vagyok hajlandó aláírni-
Mert nemcsak hogy e szerint Va jdá t kellene megtar tanom — a mit utoljára meglehet a körül-
mények is legalább egyelőre megkívánhatnak, — hanem, ha jól ér tem a Redaktionsbureau 
főnökségét, a többi személyzet feletti rendelkezést is reá hagyni, 's a mi több, a főczikkek 
kivételével, a többi szöveg megállapítását is, ezt én csak este, mikor a lap össze lenne állítva, 
l á t andó levén. 

Kérem azért , t isztelt barátom, adjon nekem tanácsot mit tegyek, de késedelem nél-
kül, hogy én is végválaszt adhassak a kiadónak. Bővebb tájékozás végett ide zárom magát: 
a Heckenast levelét. 

Mély tisztelettel és szíves ragaszkodással maradván őszinte barát ja 

Irányi Dániel. 
A Heckenast levelét tessék majd kérem visszaküldeni."13 

11 Irányi Dániel— Kossuth Lajosnak (Párizs, 1868. jan. 9.) OL. К. (Kossuth-gyűj te-
mény) I. 4986. 

12 Az utalás a képviselői mentelmi jogra vonatkozik. 
13 Irányi — Kossuthnak (Párizs, 1868. márc. 23.) OL. К. I. 5058. 
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Kossuth a levél vételének nap ján válaszolt. Kife j te t te , miért tekinti lehetetlennek a 
maga számára a hazatérést az adot t politikai viszonyok között, de azt is, hogy véleményét 
nem akar ja Irányira erőltetni. , , . . . ellentétes lévén kiindulási pontunk, igen természetesnek 
fogja Ön találni, hogy én abba — ha elfogadja e Ön vagy nem Heckenast a j án l a t á t ? nem csak 
tanáccsal nem, de még egyszerű vélemény kijelentéssel sem folyhatok be ." Ugyanakkor az 
alábbi, tárgyunk szempontjából fontos, Irányi kétségtelen elfogultságával szemben Vajdá t 
pártfogoló javaslatot te t te : „Vajdá t én nem ismerem; hanem azt nem lehetett észre nem 
vennem, hogy dolgozatai bírnak azzal, mit a franczia 'verve'14 nek nevez. — Én a mint ösme-
rem az otthoni professionalis író világot nem gondolom, hogy könnyen lehetne helyét pótol-
ni. — Más részről igen természetesnek találom, hogy a Szerkesztőnek, mert ő a felelős — tel-
jes szabadsággal kell bírni munkatársai megválasztásában. E két tekintet az által lenne egyez-
tethető, ha a Szerkesztő — e szabadságának kitöltése mellett, nem azt mondaná, hogy .egye-
lőre' meghagyja Vajdá t ; hanem azt hogy tehetségét méltányolva, ettől csak magától fog 
függni a munkatársi viszony állandósága."16 

Irányi — válasza szerint — Kossuth tanácsának megfelelően jár t el: „Heckenastnak 
úgy feleltem mint Ön javasolta a mi Vajdá t illeti. Mai napon vet t válaszában azt írja, hogy 
örül elfogadásomnak, különben pedig Böszörményi, mióta az allopathiához16 folyamodott , 
jobban van. Ismételve kér Heckenast hogy a dolog t i tokban maradjon." 1 7 

Nem tud juk , mennyire számolt be hűségesen Irányi Kossuthnak a szerkesztői meg-
bízatás ügyében folyta tot t levelezéséről, még kevésbé, mennyire őrizte meg a felkérés t i tká t 
maga Heckenast . Nagyon valószínű, hogy Vajdával , akinek vezető szerepét az u j érában is 
igyekezett biztosítani, a levélváltást vagy annak egy részét ismertette. Esetleg csak célzott 
Irányira, de meglehet persze, hogy nem tet te meg ezt sem. Mindennek fontolgatását az indo-
kolja, hogy hamarosan maga Vajda fordult a Heckenastéhoz hasonló javaslattal Irányihoz, 
úgy tünte tve fel, mintha a kiadónak is ő sugallotta volna az ötletet. A kísérlet, szerkesztőül 
nyerni meg az amúgy is hazakészülődő, a Magyar Újságban sokat cikkező Irányi t annyira 
indokolt volt, hogy végső soron a kiadó és a főmunkatárs — ha az utóbbi önmagát valóban 
nem érezte alkalmasnak a szerkesztői tisztre — egyidejűleg ju tha to t t erre a megoldásra. 
Nincs kizárva tehát , hogy Vajdának az alábbiakban közölt levele teljes egészében őszintének 
tekinthető. 

„Igen tisztelt Irányi Űr ! 
Bár személyesen ismeretlen, de azon ügy szolgálatában, melynek Ön oly rendületlen 

híve, mulaszthatat lan kötelességemnek ismerem tudtára adni Önnek, hogy ez ügyet most 
a legnagyobb veszedelem, talán ideiglenes bukás fenyegeti, és én egyedül Önt látom hiva-
to t tnak , ki nemcsak hogy e veszélyt e lhár í that ja , de sőt az ügynek egyszerre az eddiginél is 
nagyobb lendületet adha t ja . 

Mindennek indoklása, természetesen, egy levél keretén belül, alig lehetséges, de azon 
reményben, hogy lapjaink s egyéb magán levelezések nyomán már is legalább nagyjából 
ismeri pár tunk belviszonyait, röviden csak a következők előadására szorítkozom. 

Legnagyobb bajunk, hogy pár tunknak nincs idebenn a központon egy elismert vezére, 
s még ennél is nagyobb baj , hogy épen azok figuráinak qua coriphaeusok, kik legcsekélyebb 
talentomúak, de az tán természetesen annál hiúbbak, és csak bakafántoskodni tudnak, aka-
dályul szolgálva azoknak, a kik az ügynek valóságos előmozdítói. Hasonlítunk az oly csapat-
hoz, melyben a tábornoki helyeket hívatlan prince-k foglalják el, s meghiúsítják a táborkari 
főnök netán legczélszerűbb terveinek kivitelét. 

14 Ihlet, hév. 
15 Kossuth — Irányinak (Turin, 1868. márc. 25.) OL. IDI. 48. 
16 Ellentétben a homeopathiával, a gyógyszerek biológiai hatására építő gyógymód. 
17 Irányi — Kossuthnak (Párizs, 1868. április 6.) OL. К. I. 5069. 
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Pedig soha arányta lanabb erő nem állott szemben egymással a mezítlábos apostolok 
ideje óta. Még az ellenzék is18 (mely most ép azt a szerepet játsza, amit a Deák párt játszott 
61-ben) még ez is ellenünk támad, még pedig a legdühösebben. 

Ügyünk fő oszlopa, egyedüli támasza a Magy. U/s.- Ennek élére hatalmas ember kell, 
ki szellemi és erkölcsi erejével egyaránt imponáljon föl és lefelé, jobbra és balra. Annál-
inkább, mert most már sokkal nehezebb ez állomásnak megfelelni, mint ezelőtt, egész mos-
tanig. Kormány és pártok sokáig kicsinylésükkel akar tak győzni, de most már valóságos 
rémület fogta el őket, s a minden oldalróli támadás annál szilajabb, minél inkább lá t ják 
hatásunkat növekedni. Böszörményi pedig beteg, és nincs remény hogy egészségét vissza-
nyeri. Hozzájárul még, hogy köztem és közötte orvosolhatatlanul meg van bomolva a jó 
öszhang, minélkül pedig jó lapot adni teljes lehetlenség. Hogy e részben nem én vagyok a 
hibás, azt m a j d szóval, személyesen, ha lesz szerencsém, elő fogom adni. 

Én tehát a kiadónak azt mondtam, hogy csak Ön mentheti meg a Magyar Újságot, 
s ezt Heckenast is belát ja. A jelen évnegyedben 300 előfizetőt vesztettünk, s így a kiadó 
veszít, mert épen ennyivel kevesebb az előfizetés két ezernél. Ha nem orvosoljuk a ba j t , 
júniusra1 9 még többet veszíthetünk, s akkor a kiadó a lapot megszünteti, sőt még előbb is, 
ha semmi reményünk gyökeres orvosláshoz, amit Ön nélkül szinte nem tudok képzelni. 

A kiadó kész arra, hogy egy időre Böszörményi tiszteletdíját is fizetni fogja. 
Különben Bösz. [örményi] mindezen tervemről még mit sem tud, mert azt csak akkor 

fognám neki előadni, ha Ön a szerkesztést elvállalván, ebbeli szándékáról előbb engemet 
értesíteni szíveskednék. Akkor én igyekezném e tervet magával Böszörményivel elfogad-
tatni , a ki az ügyre nézve ugyan nem mellőzhetlen, de kívánatos föltétel volna, hogy a sza-
kadás elkerültessék. 

Igen jó volna persze, ha minderről személyesen szólhatnánk. De az én szegénységemtől 
ki nem telik, hogy Párisba utazzam. Meglehet azonban, hogy ha Ön nekem adandó válaszá-
ban ebbeli kívánságát fejezné ki, talán a kiadó a költségek egy részét elvállalná, és ez esetben 
Párisba rándulnék. 

Azon esetben pedig, ha Ön a szerkesztés elvállalását Böszörményi életében absolute 
megtagadná, illetőleg ez Önre nézve lehetetlen volna, kérem az egészet entre nous mondott-
nak tekinteni. 

Akkor csak egy mód marad a lap fenntar tására: ha netalán a párt gazdagabb emberei 
veszik át a kiadást, de a mire, mondhatom igaz lélekkel, úgy szólván semmi kilátás ! 

Ha becses válaszával megörvendeztetni kívánna, kérem a borítékra a Magy. Uj. 
nevet nem írni, mert az ilyen levelek sok kézen mennek át , s elkeveredhetnék. Legjobb lesz 
csak így. Vajda Jánosnak stb. Pest. Kerepesi út, 73. sz. l ő emelet. 12. 

Maradván 
legőszintébb tisztelője 

Vajda János 

Pest. april 18. 

N B . Ha Böszörm[ényi] nem amnestiál tatnék a kir. gyermek születésekor20 akkor is eo ipso 
más szerkesztőre van szükség, de akkor is természetesen kellő méltánylattal leszünk iránta, 
és azért ő a szerkesztőségnek tagja marad, és honoráriumát húzni fogja."2 1 

18 Ti. a Tisza Kálmán-vezette „balközép". 
19 Az előfizetéseket negyedévenként új í tot ták. 
30 1868. április 22-én jelentették be hivatalosan Mária Valéria főhercegnő születését, 

•de Böszörményi amnesztiálására sem ekkor, sem — a kegyelemkérésre való hajlandósága 
híján — később sem került sor. 

21 Vajda János — Irányi Dánielnek (Pest, [1868] ápr. 18.) OL. IDI. 122. A keltezés 
kiegészítésének helyességét a levél tar talma kétségtelenné teszi. 
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Irányinak kapóra jö t t Vajda levele ahhoz, hogy hazakészülődését Kossuth előtt a 
közérdekkel igazolja. Amint megkapta, menten továbbí tot ta Turinba a következő kísérő-
sorokkal: 

„ . . . szerénység ide, szerénység oda, én mindinkább meggyőződöm arról, s ez mások-
nak is a meggyőződése, hogy nekem a párt érdekében minél előbb otthon kell lennem. Nem 
örömest megyek pedig, mert életem folytonos küzdelem és munka leend, holott épen most 
pihenésre lenne szükségem, legkivált a szememnek, a mely három hónap óta fá j . De én az 
ügy katonájának tekintem magamat , 's megyek a hol leginkább szükség van reám. 

Hogy mások is azt t a r t j ák , ide mellékelve küldöm kegyednek a Vajda levelét, melyet 
épen ma reggal kap tam. Hasonló ta r ta lmút és engem hazahívót vettem már előbb Máttyus 
Uzor és Áldor Imrétől22 is. A ba j most odahaza annál nagyobb, mert nem csak a kormány-
pár t , hanem a balközép is megtámadta pár tunkat , 's nekünk odahaza vajmi kevés értelmiségi 
erőnk van a mely azzal megküzdhessen, sőt — a mi több — a külön zászló elhagyására is 
tör téntek kísérletek.. . .23 

Növeli a ba j t a Vajda által jelentett veszély, melyben közegünk, a M. Újság forog, 
's melyet a szerkesztés hibái is okozhattak talán. Erre nézve ugyan azt felelem Vajdának, 
hogy én, ha csak Böszörményi önkényt le nem köszön, át nem veszem a szerkesztést, még ha 
odahaza leszek is, de legalább közvetlen érintkezésem folytán befolyhatnék a lap vezetésébe. 
Biztatni fogom tehát , hogy csak tar tsák fenn a lapot, 's illetőleg ő tartsa fenn Böszörmé-
nyivel az egyetértést a mennyire lehet, mert annak bukása nagy csapás lenne ügyünkre. 
Én megerőltetésemmel is minden tőlem telhetőt elkövetek hogy azt tartalmassá és köz-
érdekűvé tegyem, 's ez alkalommal Önt is, Kormányzó úr, és fiait a veszély elhárításának 
szükségére24 figyelmeztetni szabadságot veszek magamnak." 2 6 

Böszörményi állapotának átmeneti javulása és szabadlábon maradása elodázta a 
szerkesztőválságot. De július de rekán \nár ú jabb felkérést küldött Irányinak a „48-as pá r t " 2 6 

nevében, az alig egy hónappal korábban az emigrációból hazatért Simonyi Ernő is. Nyilván-
valóvá vált , hogy Böszörményinék hamarosan meg kell kezdenie a fogságbüntetés letöltését 
és a „párt"-hoz tartozó képviselők, akik a sok viaskodásra ráunt Heckenasttól a lap kiadását 
á tvet ték, biztosítani akar ták az ú j szerkesztő személyét. Irányi jól lát ta a Magyar Újság 
vergődését. Kossuthnak írott levelében a lap szerkesztését keményen bírálta — „Parva 
sapientia scribitur et regitur M . Újság, parvissima" — méghozzá éppen szabadelvűségének 
következetlenségei mia t t . A szerkesztést azonban, elsősorban egészségügyi okokra hivatkozva 
csak később volt hajlandó átvenni.27 Mivel a sajtóbíróság a hivatalosan még kiadóként szereplő 
Heckenastot felszólította, hogy Böszörményi helyére más felelős szerkesztőt állítson, Irányi 
halasztó értelmű válasza folytán 1868. június 22-én Simonyi Ernőre szállt a lap szerkesztése, 
aki mellé a „ p á r t " öt, a szélsőbalhoz tartozó országgyűlési képviselőből alakult „felügyelő-
bizottság"-ot állított. De Böszörményinek július 14-i lefogatásáig, sőt — meglehetősen szabad 
érintkezése lévén a külvilággal — azután is, jelentős szerepe maradt a lap szerkesztésében.28 

22 Máttyus Uzor, ill. Izidor (1836—1870) tüzértiszt majd publicista, a szélsőbalhoz 
tartozó politikus, 1869-ben képviselő. Áldor Imre (1838—1928) tanár , publicista, 1868—70-ben 
„A Nép Zászlója" szerkesztője. 

23 Ti. az összeolvadásra a balközéppel. 
24 Arra, hogy cikkeket jelentessenek meg a lapban. 
25 Irányi — Kossuthnak (Párizs, 1868. ápr. 21.) OL. К. I. 5090. 
26 Tényleges pártalakítás még nem történt . Simonyi a szélsőbal legnagyobb frakciója 

nevében beszélt. Vö. Magyar Újság 1868. jún. 23. 
27 Irányi — Kossuthnak (Párizs, 1868. jún. 20.) OL. К. I. 5112. 
28 Magyar Újság 1868. jún. 23., júl. 1., 4., 14. — Kossuthnak közvetlen szerepe a 

Magyar Újság dolgainak rendezésében nem volt. A szerkesztésnek Simonyira ruházásáról is 
csak utólag értesült. Vö. Kossuth Ferenc— Simonyi Ernőnek (Turin, 1868. júl. 5.). OL. Simonyi 
Ernő iratai. 
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Vajda helyzete az ú j körülmények között sem szilárdult meg, sőt Heckenast vissza-
vonulása folytán (ennek részleteit nem ismerjük) feltehetően rosszabbodott. A nyílt szakí-
táshoz vezető válság nem is vára to t t magára. 1868 júliusának derekán el tűnt Beniczky 
Lajos volt forradalmi kormánybiztos, több abszolutizmuskori t i tkos szövetség résztvevője, 
a honvédegyletek központi bizottmányának alelnöke, aki t a közvélemény megnyilatkozásai, 
a Perczel Mórral folytatot t éles polémiája folytán méltán sorolt a szélsőbal reprezentánsai 
közé. Eltűnésének körülményei politikai merényletre vallottak.2 9 A Magyar Újság július 29-i 
számában „A kormánypárt i saj tó legújabb merénylete" címen aláíratlan cikk jelent meg, 
mint utóbb köztudomásúvá vált, Vajda János tollából. A Beniczky rejtélyes eltűnésével 
kapcsolatos találgatásokról szólva azt írta, hogy ha valóban politikai gyilkosság tör tént , 
akkor „igen természetes, hogy annak bűnsúlya ama lelkiismeretlen izgatásra nehezednék, 
melyet a hatalompárti saj tó vakbuzgó, túlszolgai része ellenünkben folytat a ferdítés, rágalom 
s hazugság eszközeivel". Ennek ellenére brüsszeli és berlini lapokban olyan hírek jelentek 
meg, hogy Beniczky „a túlzók bosszú művének esett áldozatul". S annak bizonyítása nélkül, 
hogy a hírforrás a Deák-párt publicisztikája lett volna, így folyta t ta : „ íme tehát , t . olvasó, 
a kormánypárt i sa j tó szerint az úgy nevezett szélső párt egyik kitűnősége ugyanazon szélső 
párt politikai orgyilkosságának esik áldozatul."3 0 Másnap a Magyar Újság szerkesztői nyilat-
kozattál igyekezett elébevágni a kormánypárt i saj tó el lentámadásának: „a czikk az idézett 
külföldi lapokban foglalt méltatlan vád szülte ingerültség befolyása a la t t Í r a t o t t . . . az író-
nak semmi szándéka nem volt, és nem is lehetett sem a magyar kormányt , vagy kormány-
pártot , vagy a hazai saj tót a legtávolabbról is vádolni vagy gyanúsí tani ." Ugyanakkor meg-
tagadta a közösséget a cikkel: „ . . . az én hirem, tudtom s beleegyezésem nélkül nyomato t t 
be lapunkba." 3 1 A szakítás bekövetkezett . Vajda e nyilatkozat megjelenése után megmara-
dását olyan feltételekhez — feltehetően nyilvános elégtételadáshoz és korlátlan közlési szabad-
sághoz — kötöt te , amelyeknek teljesítését Simonyi és a szerkesztést a börtönéből továbbra 
is nagy mértékben befolyásoló Böszörményi nem vállalták.32 

Az előállott helyzetről így tá jékozta t ta Kossuthot az augusztus 14-én hazaérkezett 
Szilágyi Virgil: 

„Midőn Pestre érkeztem családommal, az országgyűlés már nem volt együtt . Kevés 
emberrel találkozhattam tehát azok közül, a kikkel találkozni oha j to t tam. Azok beszédéből 
azonban a kikkel találkoztam, sajnosan kellett észrevennem, hogy az egymás elleni panasz, 
s a mit ez jelez, az egymás iránti bizalmatlanság nagyon messze megy a baloldal soraiban. 
A Magyar Újságnál pedig éppen véget ért az a krízis, mely a szerkesztő s a lap belmunka-
társai között állott elő azon kíméletlen revocatio miat t , mely a lapban Vajda János czikkére 
vonatkozólag jelent meg. Vajda ugyanis a kormánysaj tót rohanta meg élesen azért, ho^y két 
külföldi félhivatalos színezetű lapban Beniczkynek mint mérsékelt ellenzéki embernek eltű-
nése, a szélsőbal fondorlataival hozatott kapcsolatba. 

Kétségtelen, hogy Vajda czikke túl lőtt a czélon; de erre a szerkesztőség részéről nem 
olyan revocationak kellett volna jönni, a minő jöt t , hanem egy kimagyarázó czikkel lehetett 
volna a czikk kellemetlen hatását elenyésztetni. Hanem há t a szakadás megérkezésemkor 
már oly mérvet vőn, hogy minden igyekezettel sem lehetett ezt kiegyenlítenem. A mit eszkö-

29 Beniczky Lajosnak július 16-án, miután egy névtelen levél hívására Budára ment, 
veszett nyoma. Hulláját csak szeptember 30-án találták meg Csepel szigetén. Az orvosi 
vizsgálat a gyilkosságot kétségtelenné tet te. A merénylet körülményeit, a gyilkos és az 
esetleges felbujtók személyét mindmáig teljes homály fedi. Vö. Steier Lajos : Beniczky 
Lajos . . . élete, működése, halála. Beniczky Lajos... visszaemlékezése és jelentései c. kötet-
ben. Bp. 1924. 119—123. p. 

30 Magyar Újság 1868. júl. 29. 
31 Uo. 1868. júl. 30. 
32 Vö. Uo. 1868. aug. 23. 
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zölhettem, annyiból áll hogy az egyenetlenségnek publicum elé vitele, mi szándékban volt , 
elmaradt. Midőn azonban Pestről eljöttem, mégsem tudták magokat visszatartóztatni leg-
alább azon szelídebb szóváltástól, mely Vajda s a M. Újság szerkesztője között a N. Zászló-
jában és a M. U/ságban megtörtént ." 3 3 

A „szelíd"-nek indult szóváltás, amelyben egyfelől a Magyar Újság szerkesztősége, 
ill. személyesen Böszörményi László, másfelől Vajda János és a pá r t j á t fogó „ A Nép Zászlója" 
szerkesztője, Aldor Imre vet t részt, hamarosan elmérgesedett. A lap alapításának és szer-
kesztésének sok részletét vil lantották fel, alapot nyúj tva az egykorú szemlélőnek s az utó-
kornak egyaránt, hogy képet alkosson a nyílt szakítás előzményeiről és méreteiről.34 

Kossuth a lap és közvetve a pár t helyzetét olyan súlyosnak ítélte, hogy — tekin-
tettel a közelgő választásokra — maga tanácsolta Irányinak, aki a hazamenetelre már amúgy 
is elhatározta magát; ne késlekedjék tovább, „ . . . a párt a Magyar Újságnak hanyatlása 
's különösen a Vajda Böszörményi féle nyomorúságos pörpatvar folytatása által az olvasókban 
felkölteni kellett csömör folytán jóformán vonaglásra ju to t t . 

Az hogy Simonyi neve o t t figurái mint felelős szerkesztőé a dolgon természetesen nem 
segít, miután ő Párisban van, tehát nem szerkeszt.35 

Én hát biz a z t hiszem, hogy ha Ön nem siet a lapot kezébe venni, s annak hanyat ló 
tekintélyét személyes vezetése által helyre állítni — biz az megbukik, vagy a mi még a res-
pectabilis bukásnál is szomorúbb elpárolog mint a cámphor."3 6 

A nagy száműzött elégedetlensége a Magyar Újság ú j szerkesztőségével egyre erő-
södött . Már 1868 október derekán a lapnak, „mely huzamos idő óta nem szerkesztetik, hanem 
csak amúgy Isten jóvoltából szerkesztődik, 's a szó szoros értelmében agyon unta t ja olva-
sói t" a „bukásá"-tól t a r to t t . 3 7 S noha 1868. november 1-én a tényleges vezetést — Irányi 
hazatértéig — Szilágyi Virgil vette át (Simonyi felelős szerkesztői állásának formális fenn-
tar tása mellett),38 Kossuth szinte menthetetlennek ítélte a lapot.3 9 

Vajda a vele valamelyest rokonszenvező Szilágyi Virgil szerkesztősége idején sem írt 
— tudomásunk szerint — a Magyar Újságba, Irányi hazaérkezése az év végén és fokozatos 
eltávolodása Szilágyitól pedig, a lappal való korábbi kapcsolata felelevenedésének még a 
lehetőségét is valószínűtlenné tette.4 0 Politikai cikkei a Madarász-frakció hetilapjában, az 
Áldor Imre szerkesztette „A Nép Zászlójá"-ban jelentek meg, amely már az augusztusi 
nagy csata kezdetén örömmel ad ta hírül, hogy a „genialis í ró" „hatalmas czikkei t" a jövőben 
ő közli.41 Noha 1868 őszén Vajda meglehetősen sűrűn írt az A Nép Zászlójába és 1869 tava-
szán is felbukkant benne még írása,42 a hetilap jellegénél fogva sem jelenthette a kellő publi-
c i tás t , még kevésbé a biztos kenyeret a nehéz sorsú költőnek. 

Erkölcsi elégtételül szolgálhatott, hogy a fiatal költő és sorstárs, Benedek Aladár, 
az 1869 elején megindult folyóiratának mindjár t a második számában terjedelmes, arcképpel 
ellátott cikkben mél ta t ta tehetségét és pályafutását . A hangsúly irodalmi tevékenységének 

33 Szilágyi Virgil — Kossuthnak (Hódmezővásárhely, 1868. augusztus 27.) OL. К-
I. 5136. 

34 Magyar Újság 1868. aug. 23., 30., szept. 8., 10; A Nép Zászlója 1868. aug. 22., 29., 
szept. 5.; Századunk 1868. szept. 5. — Vö. Komlós i. m. 144—145. p.; Vö. jelen közleményünk 
2—8. jegyzetével. 

35 Simonyi ugyanis még a nyár folyamán visszatért Párizsba, de Irányi hazaérkeztéig 
felelős szerkesztőként jegyezte a lapot. 

36 Kossuth — Irányinak (Turin, 1868. szept. 11.) OL. IDI. 52. 
37 Kossuth — Irányinak (Turin, 1868. okt. 16.) uo. 54. 
38 Szilágyi Virgil — Kossuthnak (Pest, 1868. okt. 25.) OL. К. I. 5141. 
39 Kossuth — Irányinak (Turin, 1868. nov. 13.) OL. IDI. 53. 
40 Vö. Szilágyi Virgil — Kossuthnak (Pest, 1869. febr. 14.) OL. К. I. 5165. 
41 A Nép Zászlója 1868. aug. 22. 
42 Vö. Komlós i. m. 145. p.; cikkeinek felsorolása, némi időrendi zavarral és az 1868. 

okt. 3-i „Az elhagyott árva Fiuméről" c. cikk mellőzésével uo. 349 p. 
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jellemzésére és az elismerésének ú t j á t álló „clubbfelekezetesség" ostorozására esett, meg-
toldva azzal a kihívóan dacos megjegyzéssel, hogy „nálunk a valódi tehetség retteg a dicsé 
réttől, mint a barbár nőkereskedők leányai az úr előtt , tudva jól, hogy a ki tetszik, az biz-
tosan áldozat lesz". Röviden szólt Vajda publicisztikai tevékenységéről is és szakításáról a 
Magyar Újsággal, hozzátéve; „nem ugyan az elvben, de . . . a pártemberekben való bizalmát 
vesztve, visszalépett a t tól , ama föltevéssel, hogy ha csak kikerülheti, többé a politikai hírlap-
irodalom terére soha nem lép."4 3 

Vajdá t azonban sokkal inkább izgatták korának sorskérdései, és sokkal inkább von-
zot ta a politikai pálya, mintsem, hogy ilyen könnyen szakítani tudo t t volna vele. S éppen 
1869 elején, amikor a tavaszra k i tűzöt t választásokra az országszerte erősödő ellenzéki han-
gulatban, a szélsőbal — jobb híján — esélyes jelöltként ál l í thatot t második, harmadik sorbeli: 
embéreket is. De a szinte belső száműzetésben élő Vajda — amint az alábbiakból ki tűnik — 
a pártvezetők támogatására nem számíthatot t . Hacsak a nagy száműzöttnek, Kossuthnak 
a pártfogását el nem nyeri. Sokat fontolgathat ták ennek esélyeit az együttérző pályatárssal, 
Benedek Aladárral, míg 1869. március 24-én egyszerre fordultak hozzá levéllel mindketten. 
Szinte bizonyosra vehetjük, a feltehetően közös tervezgetések valóraváltása egymástól füg-
getlenül tör tént , erre vall a kínos, tak t iká t lan egyidejűség és a levelek tar ta lma egyaránt . 
Benedek Aladárnak „Az ,Újvilág' szerkesztősége" cégjelű papír ján küldött levele így hangzik: 

„Pest márc. 24. 869. 
Mélyen tisztéit, nagy hazafi ! 

Szívemből szeretném, ha e megszólítás épen nem látszanék phrázisnak, mert valóban 
átérezve írtam le. Legerősb bizonyság legyen erre ama körülmény, hogy nem a magam érde-
kében írom e sorokat. 

És most, — hogy drága idejét el ne vegyem, — egyenesen tárgyamra térek. Ha mégis 
ta lán kelletinél hosszabbra nyúlna e levél, tulajdonítsa kérem lelkiismeretességem szigorú-
ságának, melyet Ön leginkább érteni fog. 

Mielőtt azonban ügyemet előadnám, jónak lá tnám elébb némi jellemzését adni ama 
szomorú politikai, mint társadalmi és irodalmi helyzetnek, mely jelenleg szegény, eltévedt 
hazánkban észlelhető s melyet Ön, mélyen tisztelt nagy hazafi, külső vonásaiban legjobban 
ismer. Külső vonásokban mondom, mert belsőleg ú jabb forrásaiban csak az ismerheti, a ki 
— elég szerencsétlenül — annak minden élő, lüktető erét ismeri. Én ismerem, fá jda lom! 

Mégsem állhatom meg, hogy amaz emberről, k i t a múltból talán ön is, mélyen tisztelt,, 
nagy hazafi, ismer — ne mondjak el néhány bemutató jellemfő vonást, miután ez ember az, 
kinek érdekében én e sorok írására éreztem magam kötelezve. 

Ez ember: Vajda János — a ,Polgárosodás' s az ,Önbírálat' című országos figyelmet 
gerjesztett röpiratok szerzője, és hazánknak legislegelső költője az értelmes és őszinte emberek 
előtt. De hogy érdemeiről melyek különben is ö n előtt, mélyen tisztelt, nagy hazafi bizonyára 
nem egészen ismeretlenek — ne szóljak többet, ide mellékelve bátorkodom megküldeni egy 
legújabb költeményét, melyet lapom, az ú j év óta megindu l t ,Újv i lág ' april. 1. száma hozand 
koszorú a la t t s melynek egy levonatát képezi e nyomtatvány. 4 4 Ugyané lap hozta e nagy 

43 Benedek Aladár : Vajda János. Újvilág 1869. jan. 10. Vö. Komlós i. m. 147—148 p. 
44 A költemény a „Hazám., hazám, minő úton jársz?" kezdetű Luzitán dal, amelyet 

a különböző kiadások I. jelzéssel különböztetnek meg az „Óh honfi . . . " kezdetű Luzitán dal 
II-től. Noha a költemény Benedek levélbeli közlésének megfelelően az Újvilág 1869. április 1-i 
számában jelent meg, irodalomtörténetírásunk (Komlós i.m. 148. p.) feltételezte, hogy 1867-ben 
íródott. Az újabb adatok a kérdést véglegesen nem döntik ugyan el, de mégis az 1869-es 
keletkezés mellett szólnak. Benedek a levélben is „legújabb költemény"-ként szólt róla, 
s lapjának 1869. márc. 20-i számában is így írt: „ . . . örömmel jelentjük, hogy a jövő negyedet 
Vajda János egy gyönyörű költeményével kezdjük meg, ki évek óta először csupán a mi 
lapunkat ajándékozta meg ez egészen ú j s tehetségéhez méltó művével ." Mindezt a nyilvá-



-tehetségű ember arczképét és életrajzát mindjár t 2-ik számában, melyet egyelőre csak kivágva 
bátorkodom szintén megküldeni s mely engem sok egyéb elmondandó dologtól fölment az ő, 
és élete jellemzését illetőleg. Mert ez szükséges, midőn e sorokat írom. Egyet azonban nem 
mulaszthatok el újólag megjegyezni, s ez abból áll, hogy jelenleg egy ú j röpirata van nálam 
ez embernek, melynek czíme: ,Ijjú Magyarország' s melyben a szentírás jóslatszerű hangjai-
ként kiált ja az ország fülébe ama — az ú j időkben győzelemre ju to t t — eszmék szava-
it, melyek az általános jogegyenlőség érvényesítésére intenek s melyek nélkül bármily 
államélet a pusztulás csíráit rejti magában. A democratia diadalának parancsszava e 
röpirat, mely a béke-reform eszközeit a jánl ja e téren való haladásra s mely kimondja hatá-
rozottan, hogy e nélkül — különösen nálunk — nincs mód a megelégedéshez és önfenntartáshoz 
közeledni. Kérlelhetetlen logikával t ámadja meg a hazánkban ez ú j kormány által folyvást 
élesztett nemesi ambitiok maradványát és a százféle csellel e lal tatot t nemzeti önbizalmat 
ébreszti fel az alvó kedélyekben — ha ti . e czélt eléri ez ország. Egy nép politikai önérzetét 
nem verheti fel úgy semmi, mint e röpirat, mely végre, miután az önfenntartás egyetlen esz-
közét kínálja, határozot t jóslatot tesz arra az esetre, ha e reformok életbeléptetését a 69-iki 
parlament elmulasztja. És e jóslat : a tengődés, a jeloszlás, a pusztulás jóslata ! — És most 
ehhez csak azt teszem még, hogy e röpirat azért van nálam, mert — nem akad t kiadója, 
mert szerzőjének nincs egyetlen embere, egyetlen befolyásos embere, mert ez ember iránt 
féltékeny mindenki s mert végre — a mi igen természetes — ez ember büszke, önérzetes, 
szegény ember, ki nem tud rábeszélni, kérni, könyörögni s kinek elvégre még biztos existenciája 
s i n c s . . . hogyan adha tná tehát ki sa já t maga e könyvet? — Én — ha csak tehetem — meg-
veszem és kiadom mielébb;45 mert én sem állok úgy, hogy oly könnyen tehetném ezt; mert 
én is őszinte, szabadelvű, büszke lélek és — szerkesztő vagyok — poétából. Nálunk pedig az 
-efféle emberek sorsa ön előtt, mélyen tisztelt, nagy hazafi, ismeretes lesz. 

Mindezek szükséges előrebocsátása után tehát elmondhatom, miért teszem én e lépést. 
Azért, hogy Ön, mélyen tisztelt nagy hazafi ez embert, kinek érdemét és tehetségét nem 
vagyok képes eléggé levélben leírni, csalhatatlan jóakaratába venni kegyeskednék, olyformán, 
mikép őt egy oly kerületben, hol Önt, mélyen tisztelt nagy hazafi a nép imaszerű, forró 
kegyelete következő országgyűlésünkre képviselővé választá — Önmaga helyett ajánlani, 
fölléptetni szíveskednék.46 És i t t engedje ismételve kifejeznem azon égető fá jdalmat , mely 
lelkemben ébred, ha meggondolom, hogy ez embert — annyi mindenféle ember között — 
senkinek sem ju to t t eszébe fölhívni, fölléptetni, mert, mert — ez ember magát senkinek 
sem kinálta. Azt pedig már megjegyzém, hogy az ellenzék corifeusai irigyek, féltékenyek reá; 
mely még inkább elkeserítő. Pedig úgy van ! 

Midőn e hazafiúi lelkiismerettel t e t t kérésemet ismételném, szabad legyen meg-
jegyeznem, hogy mélyen tisztelt nagy hazafi, e lépés által egy ú jabb jelentékeny s delejes 
lökést ad e charlatán érzületnek, mely utóbbi időben politikánkban fészket ütöt t , s hogy az 
intelligens művelt, de indolens osztályban oly elismerő lelkesedést fog kelteni ezáltal, mely 
először édes hazánkra, s másodszor önre, mélyen tisztelt, nagy hazafi, csak áldást s ú jabb 
fényt derít. 

Miért mondanék többet? Szavam — úgyis tudom — sokkal kevesebbet nyom a mér-
legben, mint ez ember neve, érdeme s tehetsége s ha én csak pusztán fenséges figyelmét 
ébresztettem is fel e méltó ember iránt — nekem bőven kielégítői Nevem és tehetetlen hely-

nosság számára csak akkor írhatta, ha biztos lehetett benne, hogy a vers mások előtt még 
ismeretlen. S emellett latba esik az is, hogy a kiegyezés, szenvedélyességben Adyig felül nem 
múlt megtagadása nagyon is alkalmas harci belépő lett volna Vajdának, a magyar történetben 
addig nem ismert hevességű választási küzdelembe. 

45 A röpirat szövege sajnos kiadatlan és ismeretlen maradt . 
46 Erre számos példa volt. Kossuth azonban minden esetben a hazai pártvezérek 

meghallgatása után tet te meg ajánlását . 
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zetem működése bizonyára sokkal ismeretlenebb ö n előtt, mélyen tisztelt, nagy hazafi, 
hogysem más igazolással, minthogy meglehetősen méltatot t költő és egy kis szabadtörekvésű 
lap ú j szerkesztője vagyok — alig állhatok elő. Nem is tenném ezt másként, mint csupán 
amaz — óhaj tásomat elősegítő — szempontból, hogy elmondott véleményeim nem egészen 
a vak ösztön és hivatásnélküli beavatkozás szülöttei s hogy végre — egy újabb, s kis értékkel 
mégis bíró, föltétlen tisztelőjével többet tudjon e szegény hazában! E haza érdeke előttem 
— isten úgy segéljen ! — a legdrágább ! s azért e bátor és bizalmaskodó lépésemért — ha 
mindjár t az téves lenne is Ön szerint — nem egyebet, mint méltánylást várhatok. Én azonban 
erősen bízom annak jóra val óságában s örömest hiszem, hogy kérelmemnek eredménye leend ! 

Bölcs tekintete még egyszer ama vallomásra kényszerít, mikép e lépésem teljesen 
ment minden önzés- és megvesztegetéstől, mely utóbbira épen nem lehet eset ez alkalommal. 

A miket pedig i t t e papírra leírtam, azokat mind előleges, megszűrt megfontolás u tán 
írtam le s bár azoknak a nyilvánosság elé való hozása nem lehet ezidőszerint nagy hasz-
nomra i t thon, sohasem fogom sem visszavonni, sem szégyenleni ! Am tessék e levelet — 
mint netán kérelmem teljesítésében teendő lépése egyik indokát — nyilván, valamely lapban 
közöltetni: én büszke lemondással fogom elviselni ama bánta lmakat , melyek nevemre s 
reám ez esetben háramlanának. 

Annyi bizonyos, hogy bár kimerült testi, de nyugodt lelki erővel zárom be e levelet 
éjnek késő idején, midőn alkalmat lophat tam e sorok nehéz, bár talán rendetlen (s ezért 
bocsánat !) megírásához. 

S végül engedje meg mélyen tisztelt, nagy hazafi, hogy igénytelen lapomat az első 
számtól kezdve, folyvást megküldhessem ezután. Nekem kimondhatlan öröm lesz a gondolat is, 
hogy legalább olykor pillantást vet abba. — 

Maradtam a legforróbb hazafiúi, hódoló ragaszkodással s mély tisztelettel 
csüggeteg honfitársa 

Benedek Aladár" 4 7 

Vajda ugyanazon a napon a következő szövegű levelet írta Kossuthnak: 

„Mélyen tisztelt 4 8 Ú r ! 

Azon hitben, hogy talán nem vétkezem a határtalan tisztelet és kegyelet ellen, m e l y e t ö n 
i r á n t . . . mélyen tisztelt uram, mindig táplálok, és azon meggyőződésben, hogy a további 
tartózkodás az ügy iránti bűnös mulasztás volna, bátorkodom egyenesen Önhöz fordulni, 
és tudtul adni, miszerint azon veszély fenyeget, hogy buzgó törekvésem, a M. U.-ban fölvett 
politikai irányzatban tovább is szolgálni, minden erőfeszítésem daczára meghiúsul, s a lapírói 
működés teréről visszalépni kényszerülök. 

Nem merészelhetem drága idejét hosszas előadással igénybe venni, csupán annyi t 
jegyzek meg, hogy a párt féltékenykedő vezértagjainak cselszövényeskedése leszorított 
a lapírói s a remélt képviselői térről, tehát egyszersmind az önfentartás teréről is. Ha vala-
mely semleges hivatalt kapnék is, az fölemésztené időmet, de egyébiránt nem is kaphatok, 
mert még a magán intézetek élén is ellenpárti egyének állanak. Egyedüli alap tovább műkö-
désre a képviselői állás volna, de kivált nekem, a kormánypár t képzelhető erőfeszítései ellené-
ben azt a pártfőnökök vagy Önnek, mélyen t i s z t e l t . . . Ür, a jánla ta nélkül elnyernem, teljes 
képtelenség, midőn hat hó óta alig bírom mindennapi szükségeimet fedezni. 

Fogalomszerzés végett a kajánságról (bocsánat, szelídebb kifejezést nem használ-
hatok) mellyel irányomban a szellemi tevékenységem gyümölcsét ara tó irigy és hiú nagy-

47 Benedek Aladár — Kossuthnak (Pest, 1869. márc. 24.) OL. К. I. 5172. 
48 Vajda nagy óvatosságból a megszólítást kerülte. Hogy a levelet Magyarországon 

adta-e postára, amint ezt kevés&é óvatosak százszámra tet ték, vagy külföldön ada t ta fel, 
azt boríték híján nem állapíthatjuk meg. 
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ságok el jártak, csak egy tényt említek. Arra kértem a M. Ujs. szerkesztőjét — kinek haza 
és ez állásra hívását én szorgalmaztam legbuzgóbban — jelentse ki két soros újdonságban, 
hogy nem én léptem fel Siklóson képviselőjelöltnek, hanem egy más, hason nevű egyén.49 

Szilágyi Virgil és Mattyus Uzor, ezen két igaz barátom a pár tban, minden befolyásukat 
fölhasználva, nem bírták kieszközölni, hogy e két soros újdonság a lapban megjelenjen, 
mivel ez esetben — attól t a r tha t t ak — találkozhatott volna kerület a hazában, melynek 
eszébe ju to t tam volna, és még utóbb — ó szörnyű sors! — megválaszthattak volna. 

Hogy önzés, hiúság ez idő szerint engemet vezet legkevésbé, azt ugyan még ellen-
ségeim sem tagadhat ják . Talán ez hibám is, miután untalan elém vág a mohó kapzsiság. 
De szerénységemnek azért úgy hiszem, nincs joga letiltani önérzetem szavát, — mert hiszen 
csak fá jdalmat okoz úgy is kimondanom, hogy egymagam talán többet te t tem, mint vala-
mennyien azok kik most működésem sikerét élvezik. Valóban, nem ta r to t t am lehetőnek 
ily fokú hálátlanságot. Az ő ajánlataik folytán a nemzet bizalmával tün te t ki olyanokat, 
kik mellettem a statista szerepét játszták, és a kiknek, ha pirulni tudnának, el kellene pirul-
niuk, rám tekintve, égbekiáltó mellőztetésem miat t . Megérem, hogy képviselő lesz a lap 
javítnoka, sőt tán szedője is, melyet én alapí tot tam, — míg tőlem meg van vonva a lét 
föltétele a kenyér is, ha csak az írói tollat a kapával nem cserélem föl, talán hogy síromat 
ássam meg vele! 

íme ez helyzetem. Tanulsága oly keserű, a mily kirívó a nyegleség, tolakodás, irigy 
féltékenykedés, ármánykodás diadala a becsületes szerény tehetség fölött. 

De nem fárasztom tovább Önt, mélyen tisztelt Uram. Elég ennyi e leverő és időnket 
jellemző történetből arra, hogy magyarázatát lelje legutóbbi és tán ezentúli visszavonult-
ságomnak. Most már egyedül Önnek, a választók előtt mindenható szavazata segíthetne 
azon biztos alapra, melyen azután az eddigit sokszor felülmúló eredménnyel működhetném 
mint képviselő, magam indíthatnék lapot, melyben aztán a korlátolt-elműség bosszantó 
kicsinyeskedései és akadékoskodásai . nem ellensúlyozhatván képességemet, függetlenül 
működhetném. 

Egyébiránt ha ez lehető nem volna, bármi történjék velem, bárhová vessen a sors, 
az Ön iránti határtalan tisztelet és honfiúi kegyelet csak életem utolsó szikrájával fog kialudni 
lelkemből. 

Bocsánatot kérve a bátorságért, melyet ve t t em 'magamnak s magamat legnagyobb 
becsű kegyeibe ajánlva, maradok Önnek 

Mélyen tisztelt Uram 

Pesten, Marczius 24. 1869 
alázatos hű szolgája 

Vajda János. 
Kerepesi úton, 73. sz. 1° emelet Alk sz."6 0 

Kossuth, szokásának megfelelően nem intézkedett Irányi háta mögött, de a személyi 
kérdésekben — annyi rossz tapasztalat után — ez idő t á j t gyakorolt óvatosságát megcáfoló 
határozottsággal fordult hozzá Vajda érdekében, bölcsen kerülve persze a hivatkozást a 
fenti megkeresésekre: 

„Apropos pár t . Én nagy kíméletet látok szükségesnek a fiatal erők iránt, tanácsosnak 
49 A siklósi választókerületben, a helyi „48-as b izot tmány" 1869.'február 9-i értekez-

letén, tekintettel arra, hogy a kerület korábbi képviselője Jókai Mór a fővárosban, a Teréz-
városban kívánt fellépni, Vajda János siklósi ügyvédet választották képviselőjelöltté. Az érte-
kezlet jegyzőkönyvét 1. OL. К. I. 5170. I t t jegyezzük meg, hogy a katolikus egyház lapjának, 
az „ Idők 'Tanu" - j ának egyik cikkíróját pedig Vajda Nep. Jánosnak hívták. Vö. Magyar 
Újság 1868. máj . 16. 

50 Vajda János — Kossuthnak (Pest, 1869. márc. 24.) OL. К. I. 5173. 
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látom mindenekfe ett , hogy el ne taszíttassanak — mert hol a jellemek még nem forrtak ki, 
vagy hol a ,hideg vál ' (mint az Angol nevezi)51 egyik oldalról még anyagi szükségbe is sodor-
ha t , — oly erőket lökhet el az ember, miket el lökni veszteség. 

Például: Vajda János t én igen tehetséges embernek tar tom. 'S úgy tudom, hogy ő 
volt az, ki Önnek hazamenetelét leginkább óhaj to t ta , sürgette; s kinek a M. Újság legelső, 
tehát legnehezebb életszaka sokat köszönhet. Még is, úgy látom hogy nem dolgozik a M. 
Újságba 's a pár t semmit sem te t t hogy a választásoknál csak szóba is jöjjön. — Ez kár. 
Én megvallom örvendenék, ha a párt őt magához csatolná, — nehogy ínség miat t más pályára 
lépjen, midőn a politicain jeles tényezővé fejlődhetnék. — Én nagyon hajlandó volnék segít-
ségére lenni, hogy a megválasztatásra valahol kilátást nyerjen. — Jobb lekötni az embert, 
mint eltaszítani. — Erre sok oktató példát tud a történelem."5 2 

Levele elküldése után kapot t Irányitól értesítést arról, hogy annak viszonya Szilágyi 
Virgillel is igen megromlott, s az már alig ír a Magyar Újságba.63 Ez alkalmat adot t Kossuth-
nak, hogy — alig három nappal előbbi levele után — ismét visszatérjen Vajda mellőzésé-
nek ügyére is: 

„A Szilágyivali meghasonlást igazi csapásnak tar tom, 's bár nem volt előttem váratlan 
(rég gyaní tot tam, hogy Ö nem fog Önnel megférni) nagyon sajnállom; mert Ö tagadhata t -
lanul kiváló tehetség. — Ha Ő is megválik a M. Újságtól, 's Vajda sem lesz a munkatársak 
közt én igazán nem tudom mit fog Ön a lappal csinálni. — Én a lap belbecsének, 's vele 
hatásának emelésére mindig szükségesnek tar tanám, hogy mint a nyugoti nagy lapok teszik, 
két három négy fő czikk is jelenjék meg, — ' s a vezérczikkek rovata az Európai politicát 
— az Ország közjogi helyzetét — a kormány eljárását — ' s a közigazgatás és társadalmi 
állapot köréből fel fel merülő napi eseményeket folytonos discussioval kísérje — Ország-
gyűlés a la t t pedig különösen szükségesnek tar tom (a parlamenti report mellett) napról-napra 
az országgyűlési események sommás critical összeállítását; 's a fel felmerülő tévtanok azonnali 
bonczolgatását — mert ez több hatással lehet a közvélemény tisztázására — mint az egymást 
elmosó parlamentaris vitatkozás zagyva folyamában, 's ot t is többnyire a sorrend mia t t 
későn adha tó megtorlások. — De há t — kérem — ezen sokszerű nagy feladatok sok szerű 
jeles munkatársakat igényelnek. — Pedig ha Szilágyi elválik, 's Vajda távol tar tat ik hol veszi 
Ön ezeket ? . . . 

Én tudom mivel tartozom Ön aranytiszta jellemének 's régi barátságunknak. —Ősz in-
tén szólva, firkál bizony nekem sok ember minden félét, 's a sok közt sok a panasz ,a pár t 
corypheusainak' (kik közé alkalmasint Önt is számlálják) 'mindenkit háttérbe szorító önhitt-
sége ellen' — én bizony még csak feleletre sem méltatok egyet sem — Szilágyit sein. — Hanem 
hát kötelességnek tar tom Önnek megmondani, hogy bizony kár, ha egy vagy más tehetség 
elfordult a párttól 's óhaj tásomat kifejezni, hogy ha lehetséges ez ne történjék. 

Például: Vajdának nincs kenyere. — Biz én adnék neki, ha tehetném — mert nagy 
hasznát lehetne venni tollának . . ,"5 4 

Irányi azonban Kossuth véleményét válaszra sem méltatta.5 5 A nagy száműzött ebben 
a személyi kérdésben is annyira a lényegig hatolt, hogy azt már tájékozatlanságnak tekin-
te t ték a részletekkel bíbelődők. 

Kossuth pártfogó szavainak félrevetése is hozzájárult, hogy Vajdának haláláig „sorsa" 
lett a konfliktus és a vereség . . . 

51 „to give the cold shoulder" angol nyelvi fordulat, értelme: hidegen bánni valakivel. 
52 Kossuth — Irányinak (Turin, 1869. márc. 29.) OL. IDI. 61. 
63 Irányi — Kossuthnak (Pest, 1869. márc. 27.) OL. К. I. 5174. 
54 Kossuth — Irányinak (Turin, 1869. ápr. 1.) OL. IDI. 63. 
56 Legközelebbi levele e tárgykört nem is érinti. A május 2.-án írottban pedig csak 

a Szilágyival való meghasonlásról szólt, s talán Kossuth aggodalmaira válaszul említett 
annyit , hogy a később oly tehetségesnek bizonyult Tóvölgyi Tituszt „próbára felfogadtam 
egy hónapra" . Irányi — Kossuthnak (Pest, 1869. április 19., május 2.) OL. К. I. 5181, 5184. 
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