
LUKÁCSY SÁNDOR 

VAJDA PÉTER, A VILÁG SZERKESZTŐJE 

1841. január 2-a nevezetes dátum a magyar sajtó történetében: ezen a napon jelent meg 
Kossuth Pesti Hírlapiénak első száma. De nevezetes ez a nap más okból is: ugyanez a dátuma 
a Világ megindulásának. 

A Világot a szakirodalom Dessewffy Aurél és a konzervatív arisztokraták hírlapjának köny
velte el. Arról, hogy keletkezésétől számítva négy hónapig Vajda Péter szerkesztette, koránt
sem konzervatív szellemben, csak futó tudomást vett. Ferenczy József mindössze ennyit írt 
a Világ első korszakáról: „Kezdetben szabadelvű közlöny volt, s mint ilyen, folyton a haladás 
szükségét hangoztatta. Általában mérsékeltebb irányt követett, mint a Pesti Hírlap, itt-ott 
a kormányt is megdicsérte, de népszerűségre nem tudott szert tenni. Vajda ezért csakhamar 
meg is vált a szerkesztéstől... "l Dezsényi Béla ennél is szűkszavúbb: „Vajda Péter, bár mér
sékelt, de szabadelvű szellemben szerkesztette a lapot. Csakhogy 1841. május 1-én Vajda meg
vált a laptól . . ."-

Ahány állítás, csaknem annyi tévedés: a Világ, Vajda Péter kezében, minden egyéb volt, 
csak nem mérsékelt, és szerkesztője nem azért vált meg tőle, mert nem tudott népszerűségre 
szert tenni. A Világ első négy hónapja a fiatal magyar újságírás történetének egyik legfényesebb 
fejezete, s ezt elhallgatni a sajtótörténeti irodalom egyik legnagyobb mulasztása. Már maga 
az megtévesztő, hogy a sajtótörténetek azonos lapnak tekintik a két Világot, Vajda Péterét 
és Dessewffyékét. Formai szempontból persze igazuk van: azonos volt és maradt a cím, a lap
tulajdonos, a nyomda, a tördelés stb. De mi fontosabb: egy újság impresszumának adatai vagy 
a tartalma? Két Világ volt — illik végre tudomásul venni. 

A Világot, Vajda Péter lapját, a költő-szerkesztő monográfusa, Széchy Károly sem tárgyal
ta.3 Hanzó Lajos az első, aki figyelemben részesítette, néhány szemelvényt közölt is belőle, 
azonban eltorzított, használhatatlan szöveggel, tanulmányában pedig olyan szarvashibákat 
vétett (csaknem minden adata téves, ráadásul Vajda Pétert összetéveszti Csató Pállal), hogy 
könyvét kénytelenek vagyunk a tudományos irodalomból kiiktatni.4 A köteles jóvátételt a 
publicista Vajda Péterrel szemben, szűkre szabott keretek között, Fenyő István kezdte meg.5 

* 

A Világ szerkesztő-tulajdonosa Borsos Márton ügyvéd volt. 1836-tól kezdve Ismertető cím
mel gazdasági lapot adott ki, s 1840 vége felé ennek politikai mellékleteként kezdte hirdetni 
a Világot. Hogyan került kapcsolatba Vajda Péterrel, miért bízta rá az új lap szerkesztését, 

1 FERENCZY József: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Bp. 1887. 297. 
2 DEZSÉNYI Béla—NEMES György: A magyar sajtó 250 éve. Bp. 1954. 70. 
3 SZÉCHY Károly: Vajda Péter élete és müvei. Bp. 1892. 
4 HANZÓ Lajos: Vajda Péter. Békéscsaba, 1958. 
5 A magyar irodalom története. III. köt. Bp. 1965. 596—597. 
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nem tudjuk. 1835-ben amikor Borsos Márton még egy-egy rossz beszéllyel próbálkozott, együtt 
jelentek meg a Rajzolatokban; később ugyanott Borsos Márton elismerően írt Vajda Péter el
beszéléséről, A mágusz-leányról, kiemelve érdemeit „az eszmék fölvilágosító fejtegetése körül", 
de elítélve különcködő nyelvét;6 nem sokkal a Világ indulása előtt pedig az Ismertetőben fel
tűnően dicsérik Vajda Péter magyar nyelvtanát7 — ezekből az adatokból azonban kapcsolatuk 
jellegére nemigen következtethetünk. 

A szerkesztés — pontosabban: a társszerkesztői állás — elvállalása a megélhetést biztosí
totta Vajda Péternek, és valószínű, hogy egyébként is örömmel kapott az alkalmon, hiszen 
kora ifjúságától kezdve törekvése volt politikai eszméit terjeszteni, azonban ezt a Hasznos 
Mulatságok 1833. és 1838. évi szerkesztése, valamint 1834-ben a Garasos Tár rövid fennállása 
idején csak korlátozott módon tehette, most viszont végre igazi politikai orgánum került a 
kezébe. Négy nagyformátumú lapon, hetenként kétszer megjelenő újság, Landerer neves nyom
dájának terméke, a hirdetéssel ellentétben maga a főlap, melynek az Ismertető lett a szerény 
melléklete — nagy lehetőség nyílt meg Vajda Péter előtt. 

Ki adott címet az új lapnak, nem tudjuk, de könnyen meglehet, hogy Vajda Péter. A szó 
kettős értelmű: nagyvilágot és világosságot egyaránt jelent; az első szám programcikke, melyet 
feltehetően Vajda Péter írt, mindkét jelentést hangsúlyozza („Célul tüze ki magának, leggondo
sabb figyelemmel lenni az egész világ állására, világosságot birni sajátul. . . "), és a szó, mind
két jelentésében, Vajda Péter egy-egy vezérgondolatát fejezi ki: a világ-léptékű eszmélkedés 
s a felvilágosító munka fontosságát. 

A nyitócikk a kor „hű műszeréinek szánja a lapot, hogy az, „javalva a jót, elintve a rosz-
túl", gyűjtő-tükörként összpontosítson „minden haladási elemet" A cikkíró nagy világszín
padnak tekinti a földtekét, s meggyőződése, hogy a rajta játszódó „világdrámá"-t szerzője 
„nem alkotá szomorújátéknak". A világdráma szereplői a nemzetek. „Megbirálandjuk őket 
külső és belsőleg, kinevetjük bohóságaikat, kacagunk szükkeblüségeken, megrójuk őket ha 
cselszövősködve az igazságtul eltérnek, megtapsoljuk ha nagylelkűek s az igazság szentügyé
ben rendithetlenek, munkásak, vérzeni készek." Szerző és lapja: „Világot akar terjeszteni 
szeretett hazánk ügyeire, közvetlenül társalkodni a míveltekkel, és közvetve derűt vezetgetni 
a kunyhók fölé." Megígéri a lapszerkesztő, hogy „örvendve szóland jó királyunk atyai kegyei-
rül, szilárd kormányunk bölcs rendeléseit kiemelendi . . ." — ezt az ígéretét azonban nem tar
totta meg, s ha itt és még két-három helyen olvasható is egy-egy obligát jelző a kormány és 
a király neve előtt, Ferenczy József igazságtalanul túlzott, amikor ezekből vont le következte
tést a Világ jellegére, figyelmen kívül hagyva egész irányát. A lap az ígéret folytatását váltotta 
be, azt, hogy mindig „a nemzet vágyainak, öröme s aggodalmainak hű szónoka, a népnek 
pedig legmelegebb keblű barátja leend". „örök éberség"-et fogadott a szerkesztő a népérdekek 
vizsgálatában, s megnyugodni csak akkor kívánt, „midőn kedvelteinek az áldás olajágát be
mutathatja s a győzedelmes igazság szent oltárán örömáldozatot gyujthalyneg". Ez a Petőfiére 
emlékeztető kikötés nyilván csak Vajda Péteré lehet. És övé a forradalmi alternatíva elutasítása 
is: sajnálkozik a francia forradalom rombolásán, „a legmíveltebb világrész vérmezővé vált, 
s az egésznek mi lön gyümölcse?" — „előbb a jót kell az emberekkel megismertetni, hogy az 
áttérés hozzá ne járjon veszedelemmel", 

A lapról s benne végzett munkájáról Vajda Péter a Világ február 27-i számában ekként 
nyilatkozott: „nem csak szerkesztem, hanem úgy szólva egyedül állítám azt elő, magam 
olvasván el minden hírlapot, bel és külföldit, leveleket és tudósításokat s legfölebb egy tized 
rész esett át másra belőle. Annál csekélyebb részt vettem az Ismertető szerkesztésében. E 
viszony köztünk általában jövőre is megmarad."6 A nyilatkozat alapján — és a kor szerkesz-

«Rajzolatok 1838. jan. 7. 
7 Ismertető 1840. júl. 16. 
8 Hanzó Lajos, figyelmen kívül hagyva Vajda Péter világos nyilatkozatát, az Ismertető 

cikkeit is nyakra-főre neki tulajdonította. 
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tőségi viszonyainak ismeretében — minden írást, mely név vagy szignó nélkül jelent meg a 
apban, Vajda Péternek kell tulajdonítanunk, s mivel aláírt közlemény csak kevés látott 

benne napvilágot (polémiák, tudósítások, például Sárosi Gyulától, Laukától, néhány cikk 
Gyurmán Adolf és Remellay Gusztáv tollából), a Világ a maga egészében mint Vajda Péter 
alkotása áll előttünk: ő szabta meg irányát, írta java részét, gondozta rovatait. 

A rovatok képe az e korban szokásos. Belföld: kinevezések, hivatalos közlemények, politikai 
cikk, megyei és egyéb honi tudósítások. Külföld: világpolitikai hírek, országonként csoporto
sítva. Némely számban még egy-egy kisebb értekezés, vitacikk, őr vagy Értekező cím alatt. 

A sajtótörténetek nem szokták tárgyalni a reformkori újságok külföldi rovatát, holott az 
sokat elárul — még akkor is, ha nem kommentálhatja az eseményeket — a szerkesztőség 
politikai szándékáról. Milyen jellemző például Vajda Péterre, hogy lapja első hat számában 
egyedülálló ötlettel kísérletezett: a külpolitikai rovatot — Had és rokon, ill. Béke mozgalmai 
címmel — két részre osztotta. Ennek 1841-ben, amikor Európa a keleti háborútól rettegett, 
különös időszerűsége volt, de az ötlet csak Vajda Péternek juthatott eszébe, akinek gondolat
rendszerében — a saint-simonistákéhoz hasonlóan — a béke a legfőbb jó vagy legalább annak 
biztosítéka volt, aki gyűlölt minden erőszakot, és hódítást s az 1833. évi Hasznos Mulatságok 
egyik cikkében (Aki soké, egyé is?) az ünnepelt nagy hadvezéreket Zöld Marcihoz hasonlította, 
és mär Nemzetiség című tanulmányában (1832) megrótta a történetírókat és lapszerkesztőket, 
hogy „a békében boldog nemzetekről majd nem hallgatnak". A külföldi rovat széttagolása ne
hézkesnek bizonyult, s ezért hamarosan felhagyott vele, de mindenkor szívesebben írt a békés 
fejlődés eredményeiről, mint a háborús hírekről és parlamenti csatákról. „A béke áldásait mu
tatják a kertekké varázsolt termékeny mezőségek, a mestermüvekkel eláradó városok, a vizeket 
és utakat elfoglaló kereskedés, a szaporodó s vidám nép: had átkaiként égbe kiáltanak pedig 
az elpusztított mezőségek, fölégetett, leágyúzott varosak, büzhödő embertestek, roncsolt bé
nák és csonkák s az ezer alakban elkövetett erőszak. Had néptelenité el a keletet és tizedeié 
már sokszor meg Európát. De nem csak a kiütött háború, hanem a csak készülőben lévő is, 
eléggé gonosz és emésztő! Tanúbizonyságot ad rá a francia b u d g e t . . . " Fél milliárd frank 
katonai kiadás! Mit lehetne ekkorra summával elérni, ha nevelésre fordítanák, ha vasúttal 
hálóznák be Franciaországot! — „akkor a pénz nem menne semmibe, mint most, hanem bőven 
kamatozó tőkévé változnék. Ész, téged a franciák igen magas trónra emeltek, ugy látszik, 
most annál alább csapnak le!" (Jan. 13.) Vajda Péter meggyőződése szerint „Európa üdve 
az általános lefegyverzés volna". (II. 20.) 

Kossuth nagyobb terjedelmű lapja több s változatosabb külpolitikai hírt közölt, mint 
amennyit a Világ szerkesztője összeollózhatott, ő viszont — legalább a kezdeti időben — jobban 
a maga képére formálta a külföldi rovatot, s jobban kihasználta eszméi hirdetésére. Az első 
számban például feltűnően sok az irodalmi hír: Becker Rajna-dalát angolra fordították, George 
Sand új regényt írt, Victor Hugo ódát költött Napóleon halotti ünnepére, „melly hosszúnak 
és feszesnek mondatik", egy német szerző megtámadta Lamennais legutóbbi röpiratát; mind
ez alkalmasint a költő-szerkesztő személyes érdeklődésének a jele, a Pesti Hirlap egyik hírt 
sem közölte. Vajda Péter, a politikai gondolkodó — ugyancsak az első számban — „a kőszén, 
a gőz, a vas" fontosságáról elmélkedik: ezek játsszák „a béke mezején" a főszerepet; majd 
,,az alsó nép osztály mivelésé"-t sürgeti, kívánva, hogy „e tárgy jőjön minél komolyabb alak
ban és minél több országokban szőnyegre". Miként itt, később is gyakran vegyít a rovatba 
hazai célzásokat, párhuzamokat. Külföldi példákkal ösztönöz a haladásra. Beszámol a jamai
kai rabszolgák felszabadításáról, és szinte szájába rágja a jobbágytartó magyar nemességnek: 
a szerecsenek nem váltak „nyakasokká", „készek a munkára", a felszabadításon az urak is 
nyernek. (I. 13.) Dicséri a württembergi reformokat: az alkotmányt, a népnevelést, az adó
mentesség eltörlését, a humánusabb újoncozási rendszert s a hazafi érzelmű királyt, aki „kis 
országban megmutatá, mit tehet a magaslelküség és a derék szív". (1.27.)Más külföldi eseménye
ken fölháborodik. Floridában kutyákkal űzik s irtják az indiánokat: „Tehát ismét háború és 
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olly gyalázatos háború, melly az emberi nemre a legrutabb fényt veti" — jellemző a szerkesztő 
felfogására, hogy a közleményt a hadi rovatba teszi. (I. 9.) Franciaországban a „lassú gyermek
gyilkolás", vagyis a gyári gyermekmunka parlamenti vitáját nevezetesebb kérdésnek tartja 
Napóleon temetésének szenzációjánál, és keserűen fűzi hozzá: „Nálunk is idő előtt munkára 
kénszeritik . . . a gyermekeket, melly által és miatt testi fejlődésökben gátoltatnak, a tanulás
iul elfogatnak, és vagy nyomorú vagy fejletlen emberek lesznek." (I. 13.) Faji üldözés, gyer
mekmunka, chartista mozgalmak: látja tehát Vajda Péter a kapitalista társadalmak ember
telen vonásait és belső nehézségeit, de a szomorú tapasztalatokat nem használja fel, mint az 
arisztokraták tollforgatói, érvül a polgárosodás ellen, a feudalizmus védelmében; az egyetlen 
lehetséges utat, a tőkés polgári fejlődését jelöli ki Magyarország számára is. „Meddig leszünk 
vakok Amerika iránt, melly adósság helyett tőkepénzzel bir?" (I. 20.) „ . . . az győz, ki olcsóbb 
tüzelő anyaggal dolgozik. Innen származott az, hogy korunkban nevezetesebb kérdés lön: van-e 
valamelly országnak kőszene, mint az, van-e aranya. Kőszén által fejlett ki angolhon bámu
latos gyárvilága . . . Bár legyen, ki hazánk kőszén bányái- s telepeirül minél előbb érte
kezzék s bár a kereskedésbe állított kőszén által minél több iparélet fejlődjék ki köztünk." 
(I. 16-) 

Korábbi politikai írásaiban, a harmincas évek elején, Vajda Péter még nem tulajdonított 
ekkora jelentőséget kőszénnek, tőkének, gyáraknak. Amerika példájára akkor is szívesen hivat
kozott, de eszményképe Skandinávia volt: a szabad parasztok földje, ezt tartotta Európa első 
országának. 1841-ben a fejlődésről már sokkal inkább ipari keretek közt gondolkodik. 

Az utolsó előtti számban, melyet még szerkeszthetett, Vajda Péter összefoglaló cikkben fej
tette ki külpolitikai nézeteit. Millyen a kilátás? — IV. 28.) Ne keressünk benne szokványos 
diplomáciai kombinációkat; Vajda Péter magasabb nézőpontról, mint a haladás és vesztegelés 
erőinek küzdőterét tekinti át Európa s a nagyvilág országait. A reá jellemző személyes hangon 
kezdi: leírja a kilátópontot — a budai hegyet, ormán a sugárbükkel —, ahonnét végigpillant a 
világ állapotán. Látja a „harcszomjas" Oroszhont, a Visztula partján az „elenyészett nemzet"-et, 
Moldvában magyar testvéreinket, a szabadságért küzdő cserkesz és grúz népet, a bomló 
Törökországot, Kínát, a csavargó beduinokat, Európa államait. „Olaszhon hallgat, mint nyári 
napon a szellő, s az ember rosszul érzi magát nála." A francia király ügyesen vív a legitimista 
és republikánus ellenzékkel. „A belgák nem kerülhetik ki szemlénket fejlődő iparokkal, jeles 
vas utaik, sajtószabadságok s több intézeteikkel." Anglia „áruival az egész világot elönti, 
kereskedik az egész földtekén és a hullámok uraságát birja, otthon pedig rothadt elemekkel 
küzd, mellyeket ép testébül ki akarna hányni, s küzdésének reform a neve". Németország 
az egységre készül. „Svéd és Norvégországba, valamint a túlsó fél golyóra Washington váro
sáig csak homályosan látunk át, azonban örömünkre válik, a képviselet szép kifejlődését pillan
tani meg mind ezen északnyugoti részeken mind Amerikában." Keletet általában a veszteglési 
irány jellemzi, a nyugati keresztény országokban a haladás irányának kellene érvényesülnie, 
hiszen a kereszténységhez a szabadság és igazság elve illik, ennek ellenére „sok előjogos ember 
[van] bennek, ki arat a hol nem vetett és eszik ámbár nem dolgozott", sőt nemcsak a veszteg-
lésnek, hanem még a „hátramenetei''-nek jeleit is tapasztalni, például Svájc és Belgium kleri
kális szellemében, vagy Spanyolországban, ahol a diktátori hajlamú Espartero „nem tetszik, 
mint Napoleon sem tetszett". Magyarországra nézve Vajda Péter veszélyt lát „a hódítási elv
nek harcias tűzzel áldozó" cári birodalomban: „hihető nagy explosio lesz." „Hogy mi e hódítás 
térén túl essünk, kettőre kell vigyáznunk." A külpolitikában Ausztria védelme alatt a német 
haladási elvhez kell csatlakozni, belpolitikai téren pedig „menekülési mód a keletet fenyegető 
zivatartul az, ha alkotmányos hajónkat a haladás irányában vezetjük gyorsan és éretten elő, 
ha az alkotmányos szabadság elvét erősítjük meg rajta kormányul, árbocul az igazságot állítva 
föl, vitorlák gyanánt szabadelmü nevelést használva, gőzgépelyül pedig a férfias sajtót alkal
mazva bele". A cikkíró bizakodva tekint a jövőbe, mert a haladási irány „képzi azon talizmánt, 
mellytül a sötétség, jogtalanság és elnyomás fejedelme örökre visszahökken". A hazai refor-
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mok szükségének e külpolitikai indokolása Vajda Péter széles látókörére és eredeti gondolkodá
sára vall; hasonló érveléssel a Pesti Hírlap 1841. évi számaiban nem találkozunk. 

Feltűnő, hogy Vajda Péter viszonylag csekély érdeklődést tanúsított Franciaország iránt. 
A magyarázat: a forradalmak hónát nem tartotta példaképnek. 1789 — úgy látta — a guillotine 
uralmához vezetett, ezt pedig „katonakényuraság" követte, s „azon jót is eltapodá, melly 
az iszony rendszere alatt kicsirádzott". (Elv és irány — IV. 24.) „ . . . a híres Marseillei dal. . . 
sok német és francia életébe került". (I. 2.) Nem hozott jobb eredményt a júliusi forradalom 
sem: Franciaországot a háborús fenyegetés s az anarchia gócává tette. A bírálat, mellyel Vajda 
Péter a francia közállapotokat illeti, néha nagyon közel jár a konzervatív kritika szóhasználatá
hoz, de úgy látszik, hogy éppen ellenkező indulat fűti: nem soknak, hanem kevésnek tartja 
azt, amit szabadságból és jogból a kormányzó juste milieu a népnek meghagyott, sőt azt is, 
amit az ellenzéki republikanizmus követelt. Erre enged következtetni a Világ február 24-i 
számában a külföldi rovat meglepő kommentárja, mely Quinet demokratikus szellemű új 
röpiratáról (Avertissement au pays) így nyilatkozik: „A legfurcsább a dologban, hogy maga 
legkevésbé sem demokrata, s úgy tesz Lyonban, mint a többi gazdagok, kik a kézmunkás 
osztályt ugy nyomják a mint lehet." Egyike ez Vajda Péter azon nézeteinek, melyek mindenki 
mástól megkülönböztetik nemes alakját kortársai közt: a liberalizmusnak ez a plebejus bírálata, 
mely a lyoni proletár-szenvedés nevében emel szót, egyedülálló jelenség 1841 körül irodalmunk
ban. Meglehet persze, hogy Vajda Péter valamely külföldi lap véleményét tolmácsolta; akkor 
is jellemző reá, hogy éppen ezt és nem mást. (Forrásait, sajnos, nem szokta megjelölni.) A 
francia politikai pártokkal való elégedetlensége másutt is kifejezésre jut. Mit ér „a kamarák 
szabadsága" — írja a már idézett Elv és irányban — ha a képviselők megszavazzák a népmoz
galmak ellen Párizs körül felállítani szándékolt erődrendszert, mely az európai békét is veszé
lyezteti? Vajda Péter maga is a képviseleti elv híve, de mit ér — teszi föl a kérdést — a nép
képviselet ott, ahol, mint Franciaországban, „a nép egy huszada ha bir képviselőt"? Ott „a 
nem képviseltek csak kegyelembül éldelnek jogokat és szigorúan véve a nemzethez nem is 
tartoznak". Az ilyen szabadság nem az, amelyet „minden nemzet és minden magán ember 
keres", ez csak „légképe" annak. Az igazi szabadság főelve „több elvekbül van összealakulva 
s az emberek ezen elvekbül csak egyeseket követtek, és mindnyáját egyetemileg nem fogadák 
el, nem alkalmazák és ez okbul lett szabadságok hijányos vagy félszeg". Vajda Péter a francia 
politikai életet vizsgálva világosan fölismerte a formális demokrácia elégtelenségét, fölismerte, 
hogy a porondon szereplő pártok szabadságelve hiányos, a republikánusoké is, mert valamennyi 
párt szűkkeblű a népérdekek iránt, s e kritikai meggyőződéséből azt vonta le, hogy az egyete
mes szabadság tekintetében „mellékes dolog" e pártok aprószerű csatáinak kimenetele, sőt 
maga a „forma regiminis" is. 

Ez a meglepő felfogás, mely közönyt tanúsít a politikai főkérdések egyike, az államforma 
iránt, paradox módon a francia-rajongó és republikánus Petőfivel rokonítja Vajda Pétert. 
Az Elv és irány szerzője, éppen azért, mert a szabadságot „egyetemileg" fogja föl, elégedetlen 
a politizálás hagyományos módszereivel és kisstílű céljaival, kívül helyezi magát ezen a politi
kán, fölébe emelkedik. Hasonló elégedetlenség magyarázza Petőfi ugyancsak meglepő nyilat
kozatát a márciusi naplóban: „Politicai életünket távolrul néztem vagy rá sem néztem", 
amiért vádolták is, „bűnös egykedvűséggel". Közöny, egykedvűség, kívülállás, felülemelkedés. 
A közös elégedetlenség és a hasonló attitűd hasonló képet sugall a két költő-politikusnak: 
Petőfi mintegy a csillagász tornyából, Vajda Péter a budai bércről, mindketten magaslati 
pontról tekintették át a világ helyzetét, fürkészték a jövőt. A hasonlóságnál azonban fontosabb 
a különbség: Petőfi a forradalomtól, Vajda Péter a neveléstől várta a megváltást, mely egyszer
smind véget vet a divatozó félszeg politizálásnak is; továbbá Petőfi az egykedvűséget nem ter
jesztette ki az államforma kérdésére, tüzes republikánus volt, mert a köztársaság — a répub-
lique sociale — eszménye meggyőződése szerint magában foglalta a népérdekek teljes kielégí
tését. 
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A politikai módszerekkel való elégedetlenség Vajda Pétert a saint-simonistákéval azonos 
álláspontra vezette; ők hirdették: közömbös az államforma politikai jellege, csak az számít, 
emeli-e az ipart, a népjólétet. Nem tudjuk, hogyan — a maga erőfeszítésével vagy olvasmányok 
hatása alatt — alakította ki Vajda Péter ezt a nézetét, mely a liberális politizálás szocialista 
kritikájának egyik változatával rokon. Mivel nem ez az egyetlen érintkező pont gondolatrend
szere és a saint-simonistáké közt, hiszen a béke és az ipar fontosságának kiemelése is közös vonás, 
úgy látszik, hogy 1841-re Vajda Péter gondolkodása némi saint-simonista színeződéssel gyara
podott, anélkül azonban, hogy a saint-simonisták elméletének leglényegesebb elemeit — a 
magántulajdon korlátozásának és az új társadalom hierarchikus felépítésének elvét, történet
szemléletüket és tanaik vallásként való felfogását — a legkisebb mértékben is hatni engedte 
volna magára, anélkül tehát, hogy a maga liberális pozícióit megváltoztatta volna. 

A Világ szerkesztője föltett néhány kérdést, mely már a liberalizmus határait feszegeti, de 
nem lépett ki a maga — sajátos, mert plebejusi — liberalizmusának köréből. 

Liberális programjának céljait és elveit Vajda Péter a Világ vezércikkeiben fejtette ki. 
A vezércikk meghonosítójának a hazai újságírásban Kossuthot tartja a szakirodalom; 

joggal. Budapesti lánchíd, Pénz szűke, Nyelvünk ügye, Nemzeti színházunk jövendője, Betyár -
kodás, Pálinkamirigy, Szelíd tortura: ostorcsapásokként csattantak egymás után a Pesti Hírlap 
vezércikkei. Lehetséges, ezek ösztönözték Vajda Pétert arra, hogy maga is vezércikkeket írjon, 
bár politikai cikksorozatot, többnyíre a tárca-műfaj könnyedebb hangján, már korábban is írt, 
a Hasznos Mulatságok lapjain, 1833 első felében, előbb, mint Kossuth, s már akkor feltűntek 
mostani vezércikkeinek jellemző egyszavas címei. Az ösztönzés s az elsőség kérdésénél fonto-
sabb az, hogy Vajda Péter vezércikk-sorozatának a Kossuthétól eltérő szelleme, sajátos mon
danivalója van.9 

A Világ első számában a belpolitikai helyzetet a Hazánk képe 1840 végén című cikk foglalja 
össze. Dicséri az utolsó országgyűlés „korszerű rendeletei"-t, örül, hogy a megyegyűlések apró 
viták helyett országos érdekű tárgyakat vitatnak. Szeretné, ha a vegyes házasságok ügye nem 
okozna „zsur!ódások"-at, „mellyek hasznosabb munka s vitaiastul húzzák el az embereket". 
„Nevezetes tünemény az, és tanusitni kezdő, hogy a parasztok sorsának javulandása nem hiú 
ábránd, mellyTolna Vgye Kokasd helységében történt": Bezerédj István lehetővé tette jobbá
gyainak, hogy örökváltság útján telkeik birtokába jussanak, s így jó példával lépett elő „azon 
pályán, mellyet meg kell futni, mielőtt mondhatnók, hogy e számos nép a tág országban nem
zetet tesz és hazával bir". A nevelés ügye halad. „A kereskedés lábak nélkül van ugyan nálunk 
a rósz utak miatt, . . . de láb nélkül is mozog." Gőzhajótársaság, Pesten gőzmalom létesült. 
„Literaturánkban nagy a mozgás, pesgés, forrás; s ámbár remeket, a világliteraturára befolyás
sal lévőt nem igen teremtünk elő, de már az is sok, hogy belső szükségeinket fedezni kezdjük." 

„Hazánk képé"-t rajzolta meg ez a cikk, és Hazai tájképek lesz a következő számokban a bel
politikai rovat címe. Ebben egy ideig több kisebb-nagyobb hazai eseményről közöl hírt és 
kommentárt Vajda Péter: visszatér a kokasdi példára, elismeréssel szól a Gorove-alapítvány-
ról, a takarékpénztár sikeréről. (I. 9.) A kommentárok terjedelme apránként megnő, modoruk 
fejtegetővé válik, s a szemünk előtt alakul ki belőlük Vajda Péter vezércikkeinek sorozata. 
Először a február 27-i számban látja el címmel — s neve kezdőbetűjével — fejtegetéseit (össze
foglaló címül megtartva a Hazai tájképekéi): ettől kezdve szerkesztői munkája utolsó napjáig 
formai tekintetben is szabályos vezércikkeket ír. 

A Világ ugyanazokon a napokon jelent meg, mint a Pesti Hirlap; ha valaki mind a két 
újságot járatta, hetenként kétszer egyazon napon olvashatta Kossuth és Vajda Péter vezér
cikkeit. 

-

9Vö.: SCHRIDDE Éva: A magyar vezércikk első évei. Pécs, 1938. — Csak a Pesti Hirlap 
vezércikkeit tárgyalja, Vajda Péteréit nem, és nem tesz különbséget a Világ két korszaka között. 
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PESTI HÍRLAP VILÁG 
• 

17. sz., febr. 27. Nemzeti veszély [a korteskedésről] Nyelvünk ügye 
18. sz., márc. 3. Halottas házak Pártok 
19. sz., márc. 6. Nemzeti játékszín ügye Szabadelmüség 
20. sz., márc. 10. Bünper [Nincs vezércikk] 
21. sz., márc. 13. Gyermekkórház Egyedárusság és szabad verseny 
22. sz., márc. 17. Unió [vallási] Emberi rendeltetés. Academia 
23. sz., márc. 20. Ősiség Pestmegyei közgyűlés 
24. sz., márc. 24. Ismét ősiség Nemes és nemtelen 
25. sz., márc. 27. Játékosság önismeret 
26. sz., márc. 31. Bot, vessző, korbács Chinai fal 
27. sz., ápr. 3. Szabadság és rend.[Záborszky Alajostól] Szerencsétlen meghasonlás 
28. sz., ápr. 7. Aprócska kényurak Hon 
29. sz., ápr. 10. Humanismus, realismus Haszon 
30. sz., ápr. 14. Erdély és unió — egység a magyarnak Hasznos és haszontalan munka 
31. sz., ápr. 17. Erdély és unió még egyszer Gellérdhegye. Városliget 
32. sz., ápr. 21. Iparegyesület Elv és irány 
33. sz., ápr. 24. N. Körös és Kecskemét követei a Pest Elv és irány [folytatás] 

megyei gyűlésen 
34. sz., ápr. 28. Valami a népnevelésről Millyen a kilátás? 
35. sz,, máj. 1. Ismét egy ütlegvirtuóz s az ő kényura Nevelés-általi egyesülés 

A Pesti Hírlap első vezércikke már fölvetette a kérdést, honnan szerez az ország pénzt a pesti 
lánchídra s más efféle vállalkozásokra, a második szám vezércikke pedig magáról a pénz szűké
ről értekezett. Agitációját Kossuth azon a ponton indította meg tehát, amelyet minden teen
dők fókuszaként Széchenyi jelölt ki a Hitelben. A tennivalók sorrendjére nézve Kossuth, 
logikusan és ugyancsak Széchenyi szellemében, a jobbágytelek fölszabadítását, a „szabad föld" 
Európában már évszázados jelszavának megvalósítását határozta meg első- és legfontosabbként. 
A tőkehiány megszűntetése Vajda Péter törekvései közt is főhelyre került, és Kossuthtal egyet-
értőleg ő is a jobbágyság eltörlésében jelöli meg a tőkeképzés legfőbb feltételét. Programja 
alap-axiómáját a Világ január 9-i számában ekként mondja ki: „Azon jók között, mellyeket 
korunk emberséges szelleme magával hoz, az elsők közé tartozik az emberi ész és kezek fölol-
dozása. Hajdan azt vélték az emberek, a kinszerités dolgoztat legtöbbet, ma teljes igazság 
gyanánt áll hogy a szabad ember termeszt legtöbbet. Hajdan az egész föld kényuraságnak volt 
alája vetve s akkor a kényurak alig birtak annyi kényelemmel, mint ma egy közönséges polgár. 
Nézzük meg a szabad és szolga országokat, mennyi különbség van köztök. Amazok népesek 
ezek néptelenek, ott a föld tízannyit terem mint itt, ott a mesterség krajcárbul forintokat csinál, 
itt a pénz kamatlanul szekrényekbe rejtetik; ott a tudomány gépeket visz tökélyre, mellyekkel 
száz ember, milliók helyett dolgozik, itt alig van mit az eke elé fogni: szóval a szolga országok
tan rongyos, piszkos, lelketlen nép van, a szabadultakban pedig gazdagság, csin." Néhány hét 
múlva Vajda Péter újra s még világosabban kifejti nézeteit a tőkéről: „Uraim, igen szép az, 
midőn mondjuk: kereskedjünk, űzzünk műipart és halmozzunk gyárokat gyárokra. De megy-e 
az? A gazdagodás törvénye az: minél jövedelmezőbben használni a tőkepénzt. Kérdem, általá
ban véve, miben áll magyarországnak tőkéje? készpénzben nem, pedig a gyárok és kereskedé
sek szeretik a készpénzt; de fő tőkénket földünk teszi, a legáldottabb föld e világon. E tőkét 
elhanyagolni esztelenség volna, e tőke virágzására kell további munkálatainkat építenünk. 
E tőke, ha jól kezeljük, szerzend utakat a kereskedésnek, szerzend pénzt a gyárokra, mester
ségekre, megnyitja előttünk a tengereket. Hazánk e tőke használatánál fogva ott vagyon már, 
hol apródonkint a kereskedő s gyári szerepetizlelgetnikezdheti.de azt sem tagadhatjuk, hogy 
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földtőkénket célszerű fölruházás által tizannyiszor kamatozóvá lehetend tennünk. Gondoljuk 
meg csak, hogy hazánk igen szép része, a nemtelenek birtoka, annyira terhelt, hogy lehetetlen 
jól kamatoznia, lehetetlen gyarapodnia. Mihez kell tehát az országnak fogni? A tapasztalás és 
józanság elve szerint a terheket minél közösebbekké tenni, hogy egyeseket el ne nyomjanak." 
(II. 6.) Vajda Péter örül a reformmozgalom minden sikerének, de újból és újból a fő kérdésre 
irányítja a figyelmet: „Vannak casinók és könyvolvasó-társaságok, van cukortisztitó intézet 
Pesten, gőzmalom és állóhid-társulat, van tudóstársaság, nemzeti színházi öszveg, Gazdasági 
egyesület stb. Ez mind örvendetes tünemény, tanuja az ébredésnek. Csak, uraim, a javát nem 
kell elfelejteni, az alapot nálunk, a földnépét. . . Biztosítsatok neki hasznot, oktassátok őt 
emberré hogy haszonnal munkálkodjék . . . " (II. 13.) Mivel a gazdasági fejlődés csak a jobbágy
felszabadítás után indulhat meg rohamosan, Vajda Péter roppant sürgetőnek tartja azt. Saj
nálkozik, hogy Kokasd példáját nem követik, fájlalja, hogy az úrbér s a robot miatt „a nemzeti 
öszves gazdaság milliókra rugó károsodást" szenved minden évben, s e tűrhetetlen állapot 
azonnali megváltoztatása végett kompromisszumra is hajlandó: ha a paraszt nem válthatja 
meg magát pénzen, mert pénze nincs, válthassa meg a szabad birtokjogot telke egy kisebb ré
szével, mely „az uraság számára kivágatnék s a megmaradóit rész tisztán, minden teher nélkül 
a paraszté lenne". (Pestmegyei közgyűlés) A radikális követelés, a kárpótlás nélküli jobbágy
felszabadítás elvének hangoztatása Táncsicsra és az Anii-urbérváltság szerzőjére marad; Vajda 
Péter annyira bízott a szabad polgári fejlődés várható eredményeiben, hogy úgy vélte, azok" 
kárpótolják a parasztot a kezdő lépés áldozatáért. Kossuth is így gondolkodott: a jobbágy 
számára „váltsága napjával jólétének napja kezdődik". (Pesti Hírlap, 1841. febr. 13.) 

Ész és kezek föloldozása! Feudális országban természetesen ez volt az egyetlen korszerű 
és ésszerű jelszó. Vajda Péter már az Athenaeum 1840. ápr. 23-i számában így írt: „engedjetek 
szabad térmezőt a termesztőnek, a kézmívesnek, a kereskedő és tudósnak; ne rakoncázzátok 
körül tilalmakkal . . . biztos és kellő süker csak illy módon eszközölhető." A Világ szerkesztő
jének is meggyőződése, hogy „a nagyobbszerü életnek verseny képzi csalhatlan jelét", 
ez teremti meg a jólétet. „így én ezen áldott szavat: »verseny« be szeretném bűvölni minden
hová". (Egyedárusság és szabadverseny) Vajda Péter reméli: „lesz idő, mellyben .-. . minden 
munka szabad, minden csere szabad lesz", s ez az idő — a szabad föld, szabad munka és 
szabad kereskedelem kora — lesz a kor, melyben „nemzet nemzettel mint testvér közlekedik". 
(II. 20.) 

Mindezt azután írja Vajda Péter, hogy Louis Blanc az Organisation du travail-ban (1840) 
már kivédhetetlen bírálattal illette a liberalizmus közgazdasági elveit, különösen a szabad 
verseny, a konkurrencia elvét, mely a szabadság jelszavával éppen a szabadságtól fosztja meg 
a proletárokat, csupán a kizsákmányoltatás bérrabszolgasága vagy az éhhalál közt hagyva 
nékik választást. Kortársa, Vajda Péter, aki a munkáskérdést jobbára csak hírből ismeri, 
egyértelműen liberális programot hirdet, és a Világban még a kételkedés jeleivel sem találko
zunk a gazdasági liberalizmus alaptételeit, a magántulajdont (szabad föld) és szabadversenyt 
illetően. 

Vajda Péter egyik vezércikkének a címe: Szabadelmüség; ebben fejti ki, mit értett liberaliz
muson. Alaptétele: „Minden magános emberes minden testület a legkedvezőbb körülményeket 
óhajtja magának az életben, a társaságban." Ez ősi és jogos vágy ellenére sokan vannak, akik 
pária-sorban sínylődnek, sorsuk alig jobb a „négylábú teherhordók"-énál. „Sokfelé Indiát 
látunk a földtekén, az egész ó s az egész uj világban; mindenfelé hatalmasak és hatalomtalanok, 
előjogosak és jogtalanok! Ezen körülmény hozza magával a szabadelmüséget." A liberalizmus 
tehát, Vajda Péter szerint, történetfilozófiai princípium, a mindenkori jogtalanok törekvése. 
„Szabadember nemigen követel magának szabadelmüséget; birja azt, mire szüksége van, de 
kivan az, ki szenvedőleg áll a jogok mezején." A liberalizmus, melyet Vajda Péter a magáénak 
vall, egyenlő jogokat követel mindenki számára, „egy morzsával nem többet az igazságnál"-
— ennyi elég, véli, a legkedvezőbb körülmények megteremtéséhez, az ész és kezek föloldozása 
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megteszi a magáét. „Adjatok tág mezőt a haszonkeresésnek" — írja Haszon című vezércikké
ben; ez a boldogulás záloga, elegendő ahhoz, hogy „derék, hatalmas, gazdag nemzetté legyünk", 
hogy „országunk ússzék a bőségben, hogy nyáron ugy hulljon malmainkbul a liszt mint télen 
felhőinkbül a hó, hogy tejünk és borunk sok és kifogyhatlan legyen mint folyamainkban 
a viz, hogy vad és szelid állatokkal hemzsegjenek erdeink és ólaink mint legyekkel a mészár
székek, szóval: legyen földi paradicsomunk". A polgári haszonelvet Vajda Péter csak erkölcsi 
intelmekkel korlátozza: „hozzátok öszhangba a szellemi hasznot az anyagival, tehát ne legye
tek piszkos kincsvadászok", „őrizkedjetek magatok hasznát mások kárán építeni". A libera
lizmus szocialista kritikájának szavát, mely az egyenlő jogokat egyenlő lehetőségekkel, kommu
nista megfogalmazásban a szociális egyenlőség (közös vagyon, egyenlő elosztás) elvével kí
vánta párosítani — e vízválasztó-szavakat Vajda Péter sohasem írta le. Liberalizmusa a gazda
sági és jogi alapelvek tekintetében nem különbözik Széchenyiétől, Kossuthétól. 

A szabadelműség ősi törekvését Vajda Péter békés úton óhajtotta céljához juttatni. A köz
vélemény erejével, mely „nem kiált átkot az előjogosok fejére, de hallgat, ha azokat haszon
lesőnek és önzőnek látja, ellenben zajos tapsokban tör ki, ha az szabadelmüleg szólt, s engede 
előjogaibul, javára az alig jogosoknak, kiket a nemzet övéinek akar valahára mondani". 
(Szabadelműség) Pártra szükség van; a pártok „a társaság lényegéhez tartoznak", oligarcha, 
céhmester, egyedárus, mind védi érdekeit, jogos tehát, hogy legyen ellenpárt is, mely „ha posi
tiv jogok nincsenek, a jogegység örök kútfejére, a természetre hivatkozhatik", s lépcsőt képez 
az igazsághoz. (Pártok) A párt, Vajda Péter felfogásában, még nem a modern, szervezett akció
párt, mely hatalomra tör, de nem is a néptől elszakadt parlamenti szónokok tömörülése, mint 
Franciaországban, még kevésbé a hazai kortesek durva tömege. A pártok feladata a nemes vi
tatás, a haladás módozatainak kipuhatolása. 

A liberalizmus pártja, Vajda Péter szerint, mindenekelőtt neveléssel, az előítéletek lerom
bolásával, hasznos ismeretek terjesztésével valósíthatja meg eszményeit. 

Vajda Péter gondolatrendszerének minden lényeges eleme a felvilágosodásból ered: ki
indulópontja a természetjog, célja az igazságos társadalom, vezércsillaga az ész, módszere a 
nevelés. Egész életműve egyetlen nagy nevelési utópia. 

A nevelést mindenhatónak tartja. Ebből igen modern következtetést von le: „A melly 
nemzet a nevelés ügyét elhanyagolá, rendesen egy bizonyos fokig igazságtalan a büntetésben; 
mert a vétkek nagy számának neveletlenség lévén oka, maga magát volna köteles büntetni." 
(I. 23.) Az iskola és a nevelés az állam, a társadalom legfőbb gondja legyen. Napóleont elsősor
ban azért rója meg Vajda Péter, mert „győzelmi mámorában az oskolákrúl rútul megfelejt-
kezék". (Millyen a kilátás?) Hazánkban sajnálattal tapasztalja, hogy „a templomra nagy 
gond fordittatik, az iskolára majd semmi, vagy igen kevés". (Hasznos és haszontalan munka) 
Mi még „igen tudománytalan nemzet vagyunk; a tudomány jótékonysága alig kezd mutat
kozni mezei gazdaságunkban, alig iparunk és mesterségeinkben, alig kereskedésünkben. Az új 
kor dicsőségét a vegytan, a chemia teszi, kérdem, van-e chemiánk?" (Emberi rendeltetés. 
Academia) „Mindenható szózatot" szeretne magának Vajda Péter, hogy megértesse honfi
társaival: „Nekünk mindenre olly nagy szükségünk van, de elsők között említhető meg a 
célszerüleg müveit ipar osztály." (II. 20.) 

De nem minden tanítás egyaránt hasznos. Van rossz tanítás, mely vallási és társadalmi elő
ítéleteket, babonát, fanatizmust terjeszt, ez többet árt, mint a nem-tanítás. (Hasznos és haszon
talan munka) A jó tanítás az egyenlőtlenségek megszűntetésén munkálkodik. Ez eszközölheti 
a nemzet egységét, nyelvi tekintetben is. (I. 23.) Ifjúkori munkáiban Vajda Péter páratlan 
megértést tanúsított a magyarországi népek nyelvi joga iránt, bár az egységesülést akkor 
is kívánatosnak tartotta; 1841-ben, a nemzetiségi kérdés kiéleződése idején, álláspontja né
mileg, módosul: most is „kétes szer"-nek mondja a „heveskedésit, de a nemzetegység ér
dekében magyarosítást kíván, a magyar nyelvű oktatás kiterjesztése révén. (Nevelés-általi 
£gyesülés) 
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A nevelés mindenható. Vajda Péter a felvilágosodás századának boldogító hitével csügg 
nevelési utópiáján. „Tiszta, józan elveket, uraim és haladásunk minden bilincse azonnal [!] le
hull, pusztulnak balitéleteink és azon rut rémalakok, mellyek boszorkánykint ültek agyunk
ban, eltűnnek az értelem világa eló'tt. Ha az elv tiszta, megdűl az ősiség, vége a rabszolgaság
nak, csak hasznos munkák becsültetnek, és a szembekötősdi kinevettetik." (Hasznos és haszon
talan munka) 

Mielőtt megvált a Világtól, mintegy utolsó és legfontosabb üzeneteként nevelési programját 
foglalta össze: „Hogyan vezethet a célszerű nevelés jogegységre, megkísértem előadni, A nevelés 
föladata kifejteni az emberben az értelmet, vizsgálni a társas viszonyokat, meghatározni a 
polgárok jogait, kiszabni kötelességeiket, fejtegetni: mi szolgál leginkább mind egyesek mind 
a nagy közönség javára. A nevelés társul veszi e céljához a tudományok egész tárházát; ezer 
évek tapasztalásairul beszélteti a történeteket, ezer nép és nemzetrül okoskodtatja a földleírást; 
előmutattatja titkait a természettel és mindnyájára világot kér az észtantul. így történik meg, 
hogy először is a tudás szentházában egyesülnek előjogosak a hijányos joguakkal, közmeggyő
ződéssé válik, hogy az előjogok olly bajok a társaság testén, mellyek (főleg ha mértéken túl 
űzetnek) aszkórt és elsoványodást hoznak elő s okai lesznek, hogy a közállomány virágzáshoz 
nem juthat; az értelem utat mutat ki, hogyan lehet kárpótlást szerezni az átengedendő vagy 
eltörlendő előjogokért, valamint azt is kijeleli, miképen szerezhetik meg a hijányos joguak a 
teljes joguságot a nélkül, hogy magokat megerőltetnék, miképen állithatni elő kölcsönös bizo
dalmat és hitelt az adók és vevők vagy más szóval az egyesülők között. Ez urak, a nevelés 
föladata, s illyenek a nevelés szüleményei." Ahhoz, hogy a nevelés mindezt az eredményt el
érhesse, új tudományra van szükség: „közjó cím alatt állitassék egy új tudomány föl". (Nevelés
általi egyesütés) 

Vajda Péter, szándéka szerint, egész életművében és különösen a Világ lapjain a közjó 
tudományának kidolgozásán és elterjesztésén fáradozott. A Világ harmadik számában Az emberi 
faj boldogsága címmel értekezést közölt: a boldogság társadalmi feltételeit ígérte vizsgálni 
„hályogtalan szemekkel", remélve, hogy „megismerkedvén a boldogság szülő s föntartó okai
val, ezeket a társaság maga s minden egyes tagjának tulajdonává teszi. S ekkor ezen tanítás 
eredményei dicsők leendenek". A cikk folytatása elmaradt, nem tudjuk, miért; de voltakép
pen a Világ minden cikke a boldogság s a közjó tudományának egy-egy fejezete. 

Kossuth vezércikkei rendszerint valamely tényből, a visszaélések és ésszerűtlenségek vala
mely kiáltó példájából indulnak ki, s abból vonnak le következtetést a tennivalókra nézve. 
Vajda Péter vezércikkírói módszere más: rendszerint valamely elméleti vagy erkölcsi kérdést 
vet föl, a természetjog örök előírását vagy a politika valamely alapfogalmát fejtegeti, tudomá
nyából kovácsol agitációs érvet. Gyermekgyilkolás, Bot, vessző, korbács, A szegény vakok: 
Kossuth jellemző címei; már maga a cím megfog s az érzelmekre hat. Vajda Péter értekező 
címeit — Emberi rendeltetés, Nemes és nemtelen, Hon — nehezen tudnók elképzelni Kossuth 
vezércikkei fölött. Nem vitás, hogy a Pesti Hírlap szerkesztőjének érvelésmódja volt hatáso
sabb: a gyakorlati problémák nyelvén szólt. Vajda Péter viszont mélyebb elméleti alapozást 
adott és gyúlékonyabb anyagot halmozott föl vezércikkeiben. 

Széchenyi a Pesti Hírlapot vádolta izgatással; mennyivel inkább vádolhatta volna a Világot. 
Vajda Péter filozofikus fejtegetéseiben plebejus indulat forr: „itt van egy osztály, ennek föl
adása vért izzadva dolgozni, ott van egy másik osztály, annak csak testi éldelet osztály része" 
(Emberi rendeltetés. Academia) — ez a hang másféleképpen volt izgató, mint Kossuthé. „Uraim, 
nálunk az első szükségekrül kevéssé van gondoskodva; millió társaink hét számra nem ízlelnek 
marhahúslevest s kenyereket nem búzabul véled sütöttnek hanem azon fekete földbül, melly-
nél szebb búzát Egyiptom alig terem. Ruhájok minő? Rongy és piszok. Költőink vetélkednek 
e nyomor leírásában s az véli a valót legjobban eltalálni, ki legsiralmasabb színeket tuda össze
hordani ! Uraim, e népnek nem színház kell, hanem boldogitóbb rendszer . . . " (II. 10.) — a 
totális kritikának, a plebejus kritikának ez a kitörése Kossuth lapjában ismeretlen. A Pesti 
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Hírlap vezércikkei egy-egy kirívó igazságtalanságon háborognak; a Világnak alig van száma, 
mely fel ne sorolná a jobbágypanaszok egész litániáját, ne vádolná magát a rendszert, mely a 
jogtalanokat arra ítéli, hogy „ne álljon elöttök nyitva semmi magasra vezető pálya, fizessenek 
azon utón mellyet csináltak, adjanak katonát és tartsák azt, fizessék a törvényhozót, a bírót, 
és mind azt, mi leginkább nemes által használtatik". (Nemes és nemtelen) 

Ennek ellenére: a Világ hatása nem versenyezhetett a Pesti Hírlapéval. Kossuth azonnali 
cselekvésre sürgető felhívásait lehetett követni: állítsatok emberbaráti intézeteket, szelídít
sétek a jogszokást, lépjetek be hasznos egyesületekbe 1 — mindezt meg lehetett tenni. De mit 
kezdhetett a kortárs Vajda Péter nevelési utópiájával? mit az ilyen fölszólításokkal: „Olvas
satok szorgalmasan, s . . . biztosan fogunk tovább haladni". (Önismeret) A Világ példány
száma meg sem közelíthette a Pesti Hírlapét; Széchenyi jól tudta, kitől tartson. 

Egyáltalán: kinek, milyen olvasónak szánta lapját Vajda Péter? kihez szóltak vezércikkei? 
Kossuth minden szava, minden argumentuma a nemességhez szólt, örökváltság című vezér

cikkében például azzal érvelt, hogy a birtokosok jobban járnak, ha beleegyeznek a jobbágy
telek megváltásába, mint ha ellenszolgáltatás nélkül kénytelenek apránként megválni elő
jogaiktól. Élt a meggyőzés e módszerével Vajda Péter is, igyekezett hatni, hasznot ígérve, 
a nemesség önérdekére. Ilyenkor mondatait gyakran a kor szokásos „Urak", „Uraim" meg
szólítása vezeti be. De sokszor használja a tágabb értelmű „Honfiak" és „Édes barátaim" meg
szólítást, és van mondata, mely így kezdődik: „Mi, atyafiak . . . " (Önismeret) A többes számú 
névmás a népből valónak, a néphez tartozónak vallja a szerzőt, a vezércikkíró — itt és másutt 
— magához a néphez fordul, a népet igyekszik meggyőzni, nem a birtokos osztályokat. Új 
hang, szokatlan hang ez a magyar újságírásban; a plebejus újításnak Táncsics és Petőfi lesz 
majd követője. 

Mit tett Vajda Péter annak érdekében, hogy lapja el is jusson a néphez, hány népi olvasót 
sikerült meghódítania, nem tudhatjuk. De néhány adatunk van. Egy bihari tudósító arról ír, 
hogy Darvason olvasó társaság alakult, a Világot is járatja, s példányait „az utolsó szegény 
földmivessel is örömmel közli". (III. 27.) Másutt a herendi olvasó társaságról értesülünk, mely
nek tizennyolc tagja volt, szintén járatta a Világot, és „részvényesei kőedény gyártók, szent
gáli nemesek és zsidók". (II. 13.) Voltak tehát paraszt és kézműves olvasói a Világnak, ha 
sokan nem lehettek is. Nagyobb szó, hogy voltak, úgy látszik, plebejus levelezői is. A január 
27-i számban a székesfehérvári tudósítás szerzője nem-nemesnek mondja magát. Február 10-én 
a várpalotai levelező a közrendűek táncmulatságáról ír, maga is közülük való. S van még 
néhány a névtelen vidéki tudósítók közt, akiben közrendűt gyaníthatunk. E szerény tollak 
nem mérkőzhettek a Pesti Hírlap nagyszámú levelező gárdájának fényes tehetségeivel, de 
tudtak valami mást. Kossuth tudósítói többnyire a megyei pártcsatákat ismertették; a V/ion
ban gyakran olvashatunk a jobbágyélet, különösen az újoncozás sérelmeiről. A plebejus leve
lezők megszólaltatásával Vajda Péter megelőzte Táncsicsot, a Munkások Újsága szerkesztőjét, 
példát mutatott neki. 

Kihez szóltak a Világ cikkei? A kérdést már egy kortárs is föltette, nem éppen tudományos 
céllal. A Hasznos Mulatságok bőjtelő (február) 24-i számában egy Rábaközy Jenő nevű szerző 
cikke jelent meg: Egy kis világot a Világ politikai lapra. A cikkíró szerint: a Világ szerkesztője 
vagy művelt embereknek ír, s akkor lapja silány; vagy földmívelőkhöz szól a lap, akkor viszont 
veszélyes. Félő, hogy „a közbátorságot és avval összekötött közboldogságot Világ uram fogja 
felzavarni", mert írásmódja „ollyan, hogy egy közönséges ember kezébe minimé való; mert 
igen vakmerőn állit mindent . . . igen ártalmas a köznépre, mert nehéz akkor a köznép agyá
ból a rosszat kiirtani, midőn az illy büszke s megbízott [elbizakodott] politikai lap már erősen 
béöntötte kemény agyukba hízelgő és büszke szavaival". Április 29-én a Századunk F. jelű 
szerzője támadta meg a Chinai fal című vezércikket. Ebben, a párizsi erődrendszer kapcsán, 
arról írt Vajda Péter, hogy a népeknek nem elválasztó háborús készületekre van szükségük, 
„nem falakra . . . hanem szabad légre, vaspályák és gőzkocsikra", s hogy nemcsak Párizs 
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körül emelkednek „chinai falak", hanem nálunk is: ilyenek „a különböző bábeli nyelv, a külön
böző vallástét, a polgári osztályos rangok" — ezekre nincs szükség. A Századunk cikke szerint 
(Aristocratia és egyenlőség): „E kívánat nem újság. Evvel bujtogatta a francia propaganda 
is a csendes polgárokat egymás ellen, ezen örv alatt nyujtá ki karját Pere Enfantin szent Simo-
nismusával más vagyonára, sőt hitvesére is, illy vért alatt hősködik most Oven Angolhonban 
socialismusával a más vagyona ellen . . . " A Századunk alantas módon gúnyolódott a Világ 
vezércikkén; a Hasznos Mulatságok írója azt követelte: „Hagyjon fel Világ uram a fenhéjázó 
és ultra okoskodó szellemével. . ." 

Nem hagyott fel. A denunciálások következtében, vagy anélkül is, baljós felhő telepedett 
a Világ fölé. A március 17-i számból arról értesülünk, hogy a bécsi posta-főhivatal a Világot 
(és a Pesti Hírlapot s az Athenaeumot) nem vette föl a császári tartományokban terjeszthető 
újságok jegyzékébe. Április 14-én Borsos Márton, a tulajdonos, nyilatkozatot tett közzé: 
cáfolta az álhíreket, hogy a Világ meg fogna szűnni. 

Ki volt ez a Borsos Márton? írásaiból politikai arcél nem rajzolódik elém. A március 3-i 
számban fogadkozott, hogy fő törekvése a lapot „a közös jog és igazság" ösvényén megtartani; 
április 14-én is az addig követett irányhoz való hű és tántoríthatatlan ragaszkodást ígért. 
Mi történt a kulisszák mögött, nem tudjuk. Felszólításnak vagy csábításnak engedett a lap
tulajdonos, vagy csak elégedetlen volt az üzletmenettel? A társszerkesztő mindenesetre gya
korlati leckét kapott, hogyan érvényesül a „haszonkeresési" elv. Május 1-én, a 35. számban 
állt utoljára a neve a címbetűk alatt. Olvasóitól el sem búcsúzhatott. 

Szürke interregnum következett a Világnál. A Hazai képek rovatot, a vezércikkezést 
Gyurmán Adolf folytatta, becsületes reformszellemben, de nem Vajda Péter szellemében. 
Augusztus 18-án Borsos Márton bejelentette, hogy Jablanczy Ignácra ruházta a szerkesztést: 
megindult Dessewffyék lapja, az arisztokrata Világ. Az, amelyikről a sajtó- és irodalomtörténet 
hajlandó volt tudomást venni. 

* 

Mit jelentett a Világ Vajda Péternek? Terhes robotot, idegerőltető munkát, ehhez nem fér 
kétség. De az életet is, élete nagy lehetőségét. Ifjúkora költeményeiben a hontalanság panasza 
szólt, a jobbágyé, ki szertenézve nem leli honját a hazában. Szól a panasz a Világban is: „Midőn 
tehát Amerikában a feketéktül ezt halljátok mondani: nincsen hazám, ne vádoljátok őket 
hazugsággal. Nincs hazájok, mert jogaik nincsenek, a teher pedig végetlen rajtok. Midőn a 
raját (hajdani) Törökországban, és a parasztot sokfelé így halljátok beszélni: nekünk nincs 
hazánk, ne csudálkozzatok; azt értik alatta; kevés jog mellett iszonyú sok ter [teher] nyomja 
vállaik és fejeiket." Édes hazánkban is, ez a keserű igazság, sok a hazátlan ember. „A haza 
adás nagy munkája azonban megkezdődött." Remélni lehet, hogy „hazánkban nem hosszú 
idő múlva a legnemesebb értelemben hazája lesz magyar, német, tót és cigánynak, hazája lesz 
katholikus, református, lutheránus, unitárius és zsidónak, hazája lesz bölcsnek és tudatlannak 
— mindnyájunkat igazságos jog fűzvén össze testvérekkint". (Hon) A haza-teremtés nagy 
munkája megkezdődött, megkezdődött az apostolokat kívánó „nagy munka", melyet Petőfi 
költészete is mindannyiszor e két szóval jelöl — megkezdődött, és Vajda Péter részt vehet benne. 
Vajda Péter az imperativusok költője. Ifjúkora szép verseiben az elöjogosok és jogtalanok 
világának ellentéte feszült, s az utolsó strófa egy-egy dacos imperatívusszal kerekedett az ellen
tétek fölé. Imperativusok állnak gyakran a Világ vezércikkeinek végén is. Csakhogy míg a 
költemények parancsoló igéi önmegszólításhoz kapcsolódtak, a vezércikkekben az imperativus 
közösséghez szólhat: OlvassatokI Vessétek meg a nemtelen nemest! Használjátok a tudományt! 
Legyetek munkálkodók! A költő csak a magány lírai erőfeszítésével szüntethette meg az ellen
téteket; a vezércikkíró, a közjó tudományának magvetője a valóságos társadalmi ellen
tétek megszüntetésén munkálkodik. „Társim hallgatnak" — írta a Sas költője 1832-ben; 

289 



idő telt el, s a Világ szerkesztőjének közönsége van, levelezői vannak. Ezt jelentette Vajda 
Péter számára a lapszerkesztés, ez töltötte el örömmel: hogy siettetheti „a józan ész és a jog
szerű világosság győzelmét", hogy jelen van „e dicső tanharcban és . . . többé kevésbé tettle
ges részt is vehet benne". (Szerencsétlen meghasonlás) 

Vajda Péter életművén végighúzódik egy bartóki motívum: mint a kathartikus finálék 
zenéköltője, Vajda Péter is szerette a népünnepeket, a sokadalmak ritmusait, szerette leírni 
— leírva fölmagasztalni — a vigadó népet. Megtette, nemegyszer, a Hasznos Mulatságokban; 
meg, most a Világban is. A Gellérthegyre látogat el, húsvét hétfőjén. „Fehérlenek a sátorok, 
feketélik a fekete sereg, tarkáilik a fehérnépség. . . . Mi öröm, mi lejtés, melly z s iba j . . . 
Itt boroznak, ott táncolnak, itt járnak, ott hevernek; amarra a tömegen keresztül nem vergőd
hetni. . . . Még ott az almákkal hajgálódnak aláfelé; a gyermekek egymást hengergetve kap
kodják Ádám híres gyümölcsét." Ha Vajda Péter a jövő kecsegtető látomását festi, képzelete 
rendszerint valamely népi vigalom, vásár, ünnepély ihlető erejével rugaszkodik a magasba. 
Most is. „Kocka, bor, tánc, bábkalács, alma teszik a mulatságot itt", a test anyagi örömei; 
de: „A lakomák.korát az eszmék kora kezdi fölváltani s hiszem és jóslom, hogy népünnepeink 
is emelkedni fognak a kor ezen fordulásának következtében. És mielőtt leszallanék e boszorkány 
hegyrül, szabad legyen egyet fohászkodnom. Adja az ég, hogy e hegy világhalom nevet érde
meljen, és az egyesülendett két város világvárossá legyen, e szép hazában pedig, mellynek olly 
kedves részét látom innen magam előtt, világ terjedjen a tanultak körébül minden kunyhóba, 
melly hazafias és kölcsönös szeretet szülő anyja, az igazság nemtője s a boldogság talpkövé
vé váljon. Ez megtörténvén, nem lesz dicsőbb pontja a világnak, mint ezen hegy tetején. Föl
adásunk, ezt ollyanná tenni." (Gellerdhegye. Városliget) 

Nagy föladás állt Vajda Péter előtt, nagy volt öröme is, hogy rajta munkálkodhatott. Május 
elsejéig. 

A Világ utolsó — számára utolsó — számában Vajda Péter a Dalhon harmadik és negyedik 
füzetének megjelentetése érdekében közölt felhívást. Miután meg kellett válnia a Világtól, 
nem maradt más hátra, mint visszavonulni a költészet Dalhonába s ott hirdetni a közjó tudo
mányát. 

JlyKami Ulandop 

n E T E P BAtfAA _ P E ^ A K T O P TA3ETbI «CBET» (Világ) 

2-oe HHBapíi 1841 roAa npeACTaBJiíieT coőoíi 3HaMeHaTejibHyio AaTy B HCTOPHH BeHrepcKofi 
wypHajiHCTHKH: B STOT AeHb Bbiineji B CBCT nepBbift Hoiwep ra3eTbi Pesti Hirlap (IleiuTCKHH 
BecTHHK) noA peAaiameH Jlafiouia KoiuyTa, íJBJiOTuieHCfl opraHOM, Bbipa>KHBuiHM pe^opMHCT-
CKHe CTpeMJieHHH B OÖJiaCTH nOJlHTHKH H OŐmeCTBeHHOH JKH3HH. B 3T0T >Ke AeHb Ha^aJIOCb H3-
AaHHe Apyroií ra3eTbi noA 3arjiaBHeM «CßeT». HCTOPHH BeHrepCKOH >KypHajiHCTHKH He yAejiHjia 
efi AOJiHCHoro BHHMaHHa, Aa>Ke re jiHxepaTypoBeAbi, KOTopue nncann 06 STOH ra3eTe, He pa3Jin-
iiajiH ABa nepnoAa B HCTOPHH «CßeTa»: nepBbiíí nepnoA, B KOTopbift ra3eTa írenajiacb Bbipa3H-
TejieM AeMOKpaTHHeCKHX HacTpoemiH H BbixoAHJia noA peAaKUHeií IleTepa BaiÍAbi, H BTopoií 
nepHOA, KorAa ra3eTa nepeuuia B pyi<H (fteoAajibHofi peaKUHH H Hanajia aKTHBHbie Bbicrynjie-
HHH npoTHB Kouiyra. 

IleTep BaíÍAa (1808—1846) Kan no3T, poMaHHCT, HOBejuiHCT H nyőJiHiniCT c cajvioro Ha^ajia 
0MJ1 npHBep>KeimeM HAeíí npocBeuieHHH H — őyAynn BbixoAUeM H3 ceMbH KpenocTHoro KpecTb-
HHHHa — jrajiíuícyi npeACTaBHTejieM AeMOKparaqecKoro yKKOHa JiH0epajiH3Ma. O H peAaKTHpoßaji 
ra3eTy c HHBapa AO Man 1841 roAa, HO HMeHHO B 3TO BpeMfl OH BbiHy>KAeH 6HJI noKHHyrb pe-
AaKHHK) H3-3a Toro, qTO ero CTaTbH HOCHJIH Aep3KHfi luieóeHCKHH xapaKTep. 

IleTep BaftAa onyóJiHKOBaji B «CßeTe» cepnio nepeAOBbix, cocTOímryio H3 AeBHTHHaAuaTH 
cxaTeíi; STOT BawHbiií waHp nojiHTH*iecKOH nyßjiHiiHCTHKH OH — oAHOBpeMeHHO c KouiyTOM— 
BHeApnji B BeHrepcKyio >KypHajiHCTHKy. Ero nepeAOBbie B AeMOKpararaecKOM Ayxe oCBeuiaioT 
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Лукачи Шандор 

ПЕТЕР ВАЙДА - РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «СВЕТ» (УПа§) 

2-ое января 1841 года представляет собой знаменательную дату в истории венгерской 
журналистики: в этот день вышел в свет первый номер газеты РезИ Нн1ар (Пештский 
Вестник) под редакцией Лайоша Кошута, являвшейся органом, выражившим реформист
ские стремления в области политики и общественной жизни. В этот же день началось из
дание другой газеты под заглавием «Свет». История венгерской журналистики не уделила 
ей должного внимания, даже те литературоведы, которые писали об этой газете, не разли
чали два периода в истории «Света»: первый период, в который газета являлась вырази
телем демократических настроений и выходила под редакцией Петера Вайды, и второй 
период, когда газета перешла в руки феодальной реакции и начала активные выступле
ния против Кошута. 

Петер Вайда (1808—1846) как поэт, романист, новеллист и публицист с самого начала 
был приверженцем идей просвещения и — будучи выходцем из семьи крепостного кресть
янина — являлся представителем демократического уклона либерализма. Он редактировал 
газету с января до мая 1841 года, но именно в это время он вынужден был покинуть ре
дакцию из-за того, что его статьи носили дерзкий плебейский характер. 

Петер Вайда опубликовал в «Свете» серию передовых, состоящую из девятинадцати 
статей; этот важный жанр политической публицистики он — одновременно с Кошутом— 
внедрил в венгерскую журналистику. Его передовые в демократическом духе освещают 



проблемы внутренней и внешней политики и дают ясное представление о плебейско-ли-
беральном характере идейных убеждений Петера Вайды. Они выражают его страстное 
стремление вырвать страну из цепей феодализма и вывести её на путь буржуазного разви
тия. Что касается проблем экономической жизни, Петер Вайда — будучи либеральным 
мыслителем — выступал за свободную конкуренцию и частную собственность. Он стремил
ся провести реформы, служившие интересам народа, не революционным путем, а в первую 
очередь при помощи просвещения. Его передовые статьи наполнены мыслями, созвучным 
взглядам Кошута, но для нас важнее различие между ними: а именно то, что Петер Вайда 
последовательно рассматривает кардинальные вопросы эпохи с точки зрения закрепо
щенного народа. 
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