
Nép remegett értem, 's imádkozott, — 
És szánt. . . midőn megvérzé szívemet, de 
Fájdalmiban részt venni nem tudott. .. 
Oh emberekj csak szánni tudtok-e ? ... 

Meghalt!... Ki hitte volna olly hamar ! 
De boldogabb, mint én, ki még sanyargok t.. 
Ki meghal, azt siratják két napig, 
Főkép ha jó volt. Sírba fájdalom 
Kíséri — itt nem. Nincs ott fájdalom, 
Hol a' kebelben kő van, nem meleg szív. 

Hah ! Szörnyű volt! Ez mégis szörnyű volt! 
Ágyán erővel fölemelkedék, 
És életért kiáltozott, de mi 
Imánk nyugodtan végezők, mikép a' 
Szokás, meg a' szabály parancsold. 
Aztán meg ott hagyok őt, 's meghala — 
Mellette épen nem volt senki sem. 
Meghalt l Imánk megölte őt — szegényt 1 

A' tél a' természetnek gyilkosa? 
Bolond, ki mondja. Hisz tél a' természet 
Költészetének nagy forrása. Jól 
Fölkorbácsolja, mint a' fájdalom 
Szívünket, és virágot hajt az is, meg 
Ez is. De én megmondom, hogy ki a' 
Természet gyilkosa? 
Az ember. 

DEZSÉNYI BÉLA — SALACZ GÁBOR 

KÉT ISMERETLEN BAJZA-LEVÉL KOSSUTH LAJOSHOZ 

I. 

Szűcsi József Bajza-életrajzában1 megállapítja, hogy Bajza az irodalmi életet 
mindig a magyar közélet egy részeként fogta fel. Toldy közreműködésével már 1835-
ben politikai lápot akart indítani az 1834-ben megszűnt Magyar Kurir helyén s terve 
csak azért nem sikerült, mert a Kritikai Lapok polémiáival »forradalmi« hírt szer
zett magának s így Bécsben nem tartották alkalmasnak magyar újság szerkesztésére. 
Helyette az Athenaeumot indította meg 1837-ben a »triász«, amely 1843-ig volt a magyar 
irodalmi élet irányítója. Ettó'l kezdve Bajza publicisztikai munkássága lankadni 
látszik, helyette történelmi munkákat ír. 1846-tól kezdve játszik ismét élénkebb sze
repet a politikai életben : a" Nemzeti Körből kivált Pesti Kör rábízza az Ellenőr c. 
ellenzéki zsebkönyv kiadását s ezt a megbízást Bajza az 1847 március 15-én alakult 
Ellenzéki Körben is megtartja. »Az Ellenőr ma is egyike legtartalmasabb politikai köny
veinknek« — írja Szűcsi — ». . . a könyv szinte beharangozója a szabadságharcnak.« 
Ehhez még hozzátehetjük, hogy létrejöttének érdem majdnem teljesen Bajzáé: 
az anyagi gondokkal küzdő Ellenzéki Kör több kísérlet ellenére sem tudta előterem
teni a könyv anyagi alapját, mire Bajza szerzett kiadót, aki a kockázatot magára 
vállalta azzal a feltétellel, hogy a Köj- 500 példány eladását biztosítja. 

1 Bp. 1914. 415—416. I. 
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Bajza Józsefnek 1848 január 15-én Kossuth Lajoshoz intézett levele (Orsz. 
Levéltár, Kossuth-Archiv 155.) felvilágosítást ad az Ellenőr terjesztéséről: Kossuth 
Lajosra és Ráday Gedeonra egyaránt. 100 példány eladása hárult. Tudjuk, hogy mások 
is vállalták bizonyos számú példánya terjesztését.3 Mind a szerzők, mind a térjesztó'k 
1—1 ingyen példányt kaptak. 

Az Ellenőrrel kapcsolatban végzett munkának sikere hozta közel kétségtelenül 
Bajzát Kossuthhoz, itt ismerte meg közvetlen tapasztalásból Bajza erélyét és szer
kesztői tehetségét. Ezért bízta Bajzára az 1848 július 1-én induló Kossuth Hírlapja 
szerkesztését. Az e tárgyban Kossuthtal folyó tárgyalások május elején kezdődtek.4 

Kossuth és Bajza kapcsolata azonban már 1848 elején annyira bizalmas volt, 
hogy Bajza — az alább közlendő levél tanúsága szerint — személyes gondjaival is 
Kossuthhoz fordult. 1847 október 1-től fél esztendőre elvállalta az országgyűlésre 
távozó Ráday Gedeon mellett a Nemzeti Színház igazgatását.5 Kitűnik a levélből, 
hogy az állás —* amelyet tudvalevőleg csak az ellenzék vezetőinek, köztük Kossuth
nak rábeszélésére fogadott el — nemcsak terhes volt számára, hanem a Rádayvai 
való együttműködés sem volt zavartalan — azzal a Rádayvai, akinek színházigaz
gatói tevékenységét a folyóiratok támadásaival szemben pedig Bajza többízben 
védelmébe vette. 

A levél szövege a következő : 
Az Ellenzéki Kör albuma megjelent per tot discrimina rerum. Felette kár 

kivált Kegyed' Adóról irt gyönyörű cikkjére nézve, hogy nem sokkal koráb
ban. De ki tehet róla? Illyesmit óriási küzdelmekkel és csak a legnagyobb ügyességgel 
lehet keresztül vinni. Mindenhol szaglálódnak utána. Azonban a könyv még most 
is tehet hasznot. 

100 példány eladását gr. Ráday vállalta magára ; más 100 példány szinte 
az ő szállásán lesz letéve s erre nézve bátor vagyok kegyedet szíves bizalommal meg
kérni, ne terheltessék valakire bízni ismerősei közöl e másik száznak is eladását. Hogy 
énnek ollyannak kell lenni, kinek kezeire pénzt bátorságosan bizhatni, ezt nem szük-

•' ségnek (!) kegyednek mondanom, annyi egyesületek tagjának, kinek nagy tapin-
tata van effélékben s tudja, miképen nálunk sok jó ember van, de ezen jók közöl 
pénzt nem mindenkire lehet bizni. Mit gondol kegyed, Ivánka6 úr Hontból nem jő 
volna-e czélunkra ? ő hallom Pozsonyban mulat és nehezen van annyi dolga, hogy 
rá ne érjen. Én őt nem ismerem, de kegyed hihetőleg. Csak annyit tudok felőle, 
hogy buzgó ellenzéki ember. Kegyedet, kire jelenleg az egész haza jövendő üdvének 

• súlya nehezedve van, a világért sem merném illyesmivel terhelni, s 
Legyen szíves Kegyed a 100 példányból egyet tiszteletpéldányul elfogadni, 

egyet pedig Szemere Bertalannak küldeni, s bocsásson meg, hogy tiszteletdíját" is 
egyszersmind nem küldöm. A könyv kiadójával nem kész pénzben, hanem példányok
ban voltam kénytelen alkudni, s addig nem vagyok képes az írók tiszteletdíjait kifizetni 
míg példányaimat el nem adom. Azonban reménylem, egy pár hét alatt meg fog az 
történhetni. Benyiczky (!)7 lemondott tiszteletdíjáról, hanem a könyvből két példányt 
kér. Ha kegyednek alkalma van — talán a zólyomi követek által — legyen szives, 
neki 2 példányt küldeni, ha nem, én küldök neki. 

A csomó, 200 példánnyal, Ráday szállására van utasítva, hol az ő írnoka fogja 
átvenni. Fölül Ráday neve van rá írva, benn a csomóban pedig egy külön kisebb 
kötegre a kegyed neve. Ezt méltóztassék átvenni és valakire bízni, azon kéréssel, 
hogy ha eladta, árát ne terheltessék minél előbb-hozzám utasítani, hogy Íróimat 
honorálhassam. 

Sok bizalmas közlendőim volnának a szinház ügyében, de kegyed is felette 
igen el van foglalva én is. Röviden csak annyit mondok, hogy helyzetemmel nem 

a Dezsényi Béla : A Nemzeti Kör a negyvenes évek irodalmi és hírlapi mozgalmaiban. Irodalomtör
téneti Közit menyek. 1953. 

3 Pl. Fábián Gábor. 1. Bajza hozzá intézett levelét jan. 19-ről. Badics-kiadás, VI. köt. 441. I. A két 
levél egybevetéséből most már biztosan állíthatjuk, hogy a könyv január közepén jelent meg ; árát is 
mindkettő egybehangzóan 3 Ft 40 krajcárban állapítja meg. 

« Bajza József családi levelei. Közli Dr. Bajza József. ItK. 1908. 328—338., 449—464. 1. 
»Szűcsi, i. m. 288—289. 1. Badics Ferenc: Bajza József életrajza. Bp. 1901. 116—117. I. 
6 Ivánka Zsigmond (szül. 1818) Hont megye népszerű ellenzéki szónoka, az 1848/49-i országgyűlésen 

Korpona követe. A szabadságharc után Kossuthtal menekült Viddinbe. 
' Beniczky Lajos (1813—1868) 1848-ban kormánybiztos, a szabadságharcban őrnagy, a Bach-

korszakban fogoly Kufsteinben. Az Ellenőrben megjelent cikke : Magyarország pénzviszonyai, bányászati 
és kamarai rendszere. 
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vagyok megelégedve, mert nem tehetek annyit mennyit birnék és akarnék. Egyébiránt 
jövendőm is bizonytalan, mert egészen egy embertől függ, ki meg is halhat, változ-
hatik a gondolkodása irántam, s akkor feláldoztam magamat és talán családomat 
is a nélkül, hogy az ügyért is valamit tehettem volna. Én illy helyzetből szabadulni 
óhajtok s ha lehet mkiél előbb,'(április 1-én) mind a mellett, hogy e félévi igazgatással 
csak nevetségnek teszem ki magam, és felette sok anyagi kárt is szenvedek. De igen 
kérem ezek felöl Rádaynak ne szóljon Kegyed. Ö könnyen félreérti az embert. Én 
már szóltam vele ezekről. De láttam, hogy nem ért engem. 

Isten áldja meg kegyedet egészséggel, áldja meg elégséges erővel azon nagy 
küzdelmekhez, mellyeknek közepette áll s mellyek még jőni fognak. Felette örvendek» 
hogy Kegyed olly hamar kivitta magának azon szép állást az országgyűlésen is, mellyel 
olly sok czimekkel érdemel. Tartson meg becses emlékezetében! 

Tisztelő barátja 

(Egy példány ára 3 ft 40 kr pengő.) 
Bajza 

II. 

Badics Ferenc, illetve Szűcsi József Bajza-életrajzaiból ismeretes, hogy Bajza, ki 
1848 július 1-től dec.3i-ig a Kossuth Hírlapja szerkesztője volt, 1849 január elején Windisch-
grätz csapatainak közeledtére elhagyta Pestet, de nem Debrecenbe', hanem először birto
kára, Gyöngyös-Orosziba ment, majd miután az osztrák seregek Gyöngyöst is elfoglalták» 
Pásztón és Csecsén húzta meg magát. Csak a császári seregek márciusvégi visszavonulása 
után ment el Debrecenbe, hol ekkor Kossuthtal találkozott, aki, mint Badics írja, hivatallal 
kínálta meg, de Bajza nem fogadta azt el s május elején visszatért Pestre. 

Bajza itt következő leveléből, melyet az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai 
közt (1849 : 8070. sz.) az Országos Levéltárban találtunk meg, megtudjuk, hogy Kossuth 
ekkor Bajzára bízta a hivatal megválasztását, tárgyaltak a Kossuth Hírlapja folytatásáról 
s megbízást kapott a pesti körülményekről szóló bizalmas tudósításokra is. Bajza Pestnek. 
Hentzi által történt bombáztatása idején újból elhagyta a fővárost s csak Buda május 21-i 
visszafoglalása után tért vissza Pestre, hol a helvétről tájékozódva, május 29-én a követ
kező levelet írta az ekkor még Debrecenben tartózkodó Kossuthnak : 

Tisztelt ország-kormányzó úr, 
Azon kegyessége következtében, miszerint engem hivatal-vállalásra szólíta, fel 

s egyenesen rám hagyni méltóztatott a hely kijelölését, mellyet elfoglalni hajlandó 
volnék, bátor vagyok következőkben nyilatkozni. 

Ügy vagyok értesülve, hogy a nemzeti museum igazgatói hivatala meg fog. 
ürülni, mert Kubínyi Ágoston compromittálva van s némelly Windischgrätzhez és 
Szögyénihez1 írt hódoló levelei fedeztettek fel s azt mondják, hogy a múseumban 
a császári katona-tiszteknek ebédeket adott a nélkül, hogy illyesmire kényszerítve 
volt volna. Én óhajtom, hogy magát a vád alól megtisztítsa, mert örülök, ha ügyünk 
minél kevesebb embert veszített el, de ha azt nem tehetné és hivatala csakugyan 
üresen maradna, akkor kérném magamat ezen hivatalra kineveztetni. A beneficium 
ugyan, melly e hivatallal jár nem nagy, még annyi sem, mennyi nekem tavai mint 
Kossuth hírlapja szerkesztőjének volt, azonban reménylem, hogy ha egy kis csilla
podás lesz ez országban, a haza museum tisztviselői iránt, kik jelenleg rosszul vannak 
díjazva, kellő figyelemmel leend. Kubínyiról még meg' kell jegyeznem, hogy már 
meg vannak téve az intézkedések, hogy vész törvényszék elébe állíttassék. 

1 Szögyény László (1806—1893) volt alkancellár, ekkor a magyarországi kir. ideiglenes közigaz
gatás elnöke volt. 
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Ha pedig a museumi igazgató hivatalát, bár mi okból, el nem nyerhetném, 
akkor Rádai Gedeon gróf helyét kérném a nemzeti színháznál, mert Rádai régen 
beszélgeti, hogy a színház fó'igazgatásáról lemond, mit igen jól is tenne, mert e hivatal
viselésre Q sem elég türelemmel, sem képzettséggel nem bír, mit már eléggé bebizonyíta 
s nem vagyok iránta méltánytalan, ha azt mondom, hogy meddig ó' ezen intézet élén 
áll, az gyarapodni művészileg nem fog. Én az igazgatásról tavai lemondottam, de 
leginkább azért, mert kedvesebb volt Kormányzó úr lapját szerkesztenem és szol
gálatot tennem azon férfiúnak, kinek politicai elvei az enyéimmel régóta rokonok 
valának, melly elveknek én változatlanul híve maradtam, mellyek mellett küzdöttem 
gyenge erőmmel az irodalmi pályán tőlem tehető szilárdsággal és kitartással mai 
napiglan. De ott hagytam a színházi igazgatást azon okból is, mert Rádai nem helye
zett olly körülmények közé, mellyekben az intézetnek gyarapodására kellőleg szol
gálhattam volna, és nem szerettem az ő gyakran igen helytelen és engem haladásaim
ban zavaró ellenőrködését. A színháznak aligazgatója utánam Erdélyi János lett, 
de mint hallom, ő is már lemondott és egy lap szerkesztését veendi át, melly Szemere 
ministerelnök orgánuma lesz. S így a színház ismét árva kezekre, talán a már egy ízben 
olly sok zavart okozott színészi igazgatás alá kerülend. Nekem tavai, mint aligazgató
nak 3.000 pgő ft évdíjam volt. Gondolom, ha a főigazgatói hivatalt elnyerhetném, 
Kormányzó úr ez összeget még vagy ezer pengő forinttal kegyes lenne megtoldani, 
mert ennyit megérdemel a színház-igazgató olly töméntelen munkáért, mennyivel 
e hivatal, mint tapasztalásból tudom, összekötve van. 

E két hivatal az, tisztelt Kormányzó úr, mellyeknek valamellyikét kegyessé
gétől kérni bátor vagyok. Ha a kettő közöl azonban választani szabad volna, akkor 
azselsőt inkább óhajtanám. 

A Kossuth hírlapja ügyében mind eddig, mert Meszlényi Kálmán még most 
sincs itt, csupán ennyit jelenthetek. Posch nevezetű pesti főpostatiszt a Kossuth 

• hírlapja előfizetési pénzeiből közel 9000 pgő forintra menő összeget adott át Win-
dischgrätznek és így ha csak a Posch vagyonából, melly már zár alá vétetett, a hiányzó 
öszveg ki nem pótoltatik, az előfizetők pénzeit vissza nem fizethetjük, mert nem 
lehet tudni névszerint, mellyik előfizető pénze volt az elrablott 9000-nyi öszvegben. 
Ez iránt tehát utasítást kérek, Kormányzó úrtól, mert addig nem tehetek jelentést 
hírlapokban az előfizetőkhöz. 

A hírlap folytatására nézve meg kell vallanom, hogy ha a museum igazga
tását elnyerhetném, mint hogy e hivatal nincs olly felette sok munkával egybekötve, 
hajlandó volnék a Kossuth-hírlapot folytatni; természetesen, miként Kormányzó 
úr mondotta, más czím alatt és saját kezemre, főkép azon okból, hogy irodalmi úton 
is szolgálhassak a jó ügynek és orgánumot alapítsak Kormányzó úr politicai elvei
nek, mit természetesen nem kellene és nem fognék közönség előtt bevallani, de a lapot 
tényleg úgy szerkeszteni, hogy a ^ a mondott elvek terjesztője és vitázója legyen. 
Illyesmire azt hiszem még mindig szükség leend. 

Még az iránt méltóztatott Kormányzó úr megbízni, midőn Debreczenben 
személyesen szerencsém volt, hogy irnék bizodalmas tudósítást a pesti körülmények
ről, emberekről, a nép hangulatáról stb. Ezek iránt még most kevés biztosat mond
hatok, mert a város bombáztatása alatt eltávozni kénytetvén, csak pár nap óta vagyok 
Pesten. Azonban múlhatlan kötelességemnek tekintendem e részben is parancsát 
teljesíteni, mert tudom, hogy sok dolgok csak magánúton juthatnak Kormányzó úr 
tudomására, miket azonban tudnia felette szükséges az ügyre nézve. 

Egyébiránt méltóztassék Kormányzó úr velem parancsolni bár miben, a mihez 
értek, valamint eddig ugy ezentúl is híven szolgálandok, irántami kegyes intézke
déseit pedig nyugottan várom el s vagyok teljes tisztelettel 

Ország Kormányzó úrnak 
^ - változatlanul híve 

Bajza József 
--Pest, május 29. 1849. 

Kossuth Bajza levelét megkapva Debrecenben már nem intézkedett, útrakészen állt 
már a kormány a fővárosba való visszatérésre, de Pesten egyik első gondja volt az ügy elinté
zése, s június 8-án Stuller Ferenccel, a kormányzói iroda főnökével megkérdeztette a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumot (Orsz. Ltár. OHB 1849 : 7737.), hogy Kubinyi Ágostont, 
a Nemzeti Múzeum igazgatóját, akit tudomása szerint hazafiatlan magatartása miatt vész
törvényszék elé állítottak, felmentették-e a vád alól, illetőleg, ha nem találták is vétkes-
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nek, nem eshet-e oly erkölcsi megítélés alá, mely elmozdítását tenné szükségessé. Az esetben 
ugyanis, ha a minisztériumnak nincsenek más nézetei, Bajzára óhajtaná a múzeumi igazgató
ságot bízni. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium nem válaszolt írásban e megkeresésre. 
Kubinyit ugyanis a vésztörvényszék felmelltette a vád alól s egyelőre állásában maradt. 
Vukovics Sebő igazságügyminiszter ezért, mint Badics könyvéből tudjuk, a vésztörvény-
szék elnökségét kínálta fel Bajzának, majd Szemere Bertalan miniszterelnök a Nemzeti 
Színház igazgatóságának elfogadására erőltette. De Bajzának ehhez már nem volt kedve. 
Ráday Gedeon ugyanis nem mondott le a főigazgatóságról s ő nem az igazgatóságot, hanem 
a főigazgatóságot kérte Kossuthtól. Különben sem óhajtott, mint leveléből láthattuk, Ráday 
alatt működni. Június 24-én ezt írta feleségének : »A színházat ügyekszem nyakamról lerázni. 
Szemere engem be akar hálózni s minek öljem el magamat végkép s örökre ? Mindenkép 
azon leszek, hogy Erdélyi maradjon igazgató.«8 

Június 26-án újból beszélt Kossuthtal s másnap ezt írja feleségének : »Tegnap szólot
tam Kossuthtal... Az én dolgaim még csak úgy vannak, mint voltak. Sz. a színházhoz 
eró'tet, de én nem fogadom el. Ma irok neki, hogy hagyja ott E . . .lyit, kinek kedve van 
hozzá.«8 . 

Kossuth azonban mégis cselekedett. Kubinyi Ágostont lemondatták s a hivatalos 
Közlöny június 29-i számában június 27-i kelettel Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi 
miniszter közhírré teszi e lemondást azzal, hogy ideiglenesen Érdy János régiségi őrt bízta 
meg a Múzeum igazgatásával. Érdy megbízatása egészen ideiglenes jellegű volt. Badics és 
Szűcsi Bajza-életrajzaikban Toldy Ferenc elbeszélése alapján azt írják, hogy Bajza elfogadta 
most a múzeumi igazgatói kinevezést, amit bizonyítani látszik az is, hogy — mint levelében 
írta — elvállalta ezzel egybekapcsolva a Kossuth Hírlapja folytatását. Július 1-én megindí
totta a Futár c. politikai napilapot, amelynek azonban csak egyetlen száma jelenhetett meg, 
mert július 2-án a hadi helyzet megváltozásával Kossuthéknak újból el kellett hagyniok 
Pestet s Bajza Vörösmartyval együtt követte a kormányt. Múzeumi igazgatói kinevezése 
meg sem jelent így a hivatalos Közlönyben. 

8 Bajza József családi levelei. Közli dr. Bajza József. ItK- 1908. 455. 1. 
...» U. o. 

7 Irodalomtört. Közlemények 97 


