
hasonló képek, fordulatok a korabeli erős rendi nemzeti gondolattal átitatott versekben annyira 
gyakoriak, hogy szinte közhelyek. A Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers esztétikai színvonala 
egyenetlen. Művészi értékűnek kevéssé tekinthető. Mindazonáltal szép és eredeti módon fejezi ki 
Rákóczi háborújának sikerét: „Ha utadra Isten kezdet könyekleni, / A magyarnak szivét hozzád 
fordítani". Lendületesen és tömören sikerült érzékeltetnie azt is, hogy győzelem, vagy bukás a hadak 
fegyverén fordul meg: „Vár alatt, mezőben a fegyver, melly fénlik / Miénk, kik vérekkel a mezőt meg 
festik." Eredeti módon, nagy megjelenítő erővel fejezi ki Thököly bukását is: „Mit használt? Udvarát 
gyászban borította / Lobogó zászlóját földhez csapdoztatta." 

Mindennek ellenére a vers egészét tekintve úgy tűnik, hogy esztétikailag nem egységes, kiérleletlen 
alkotás, helyenként egyenesen hevenyészett munka. Nehéz szabadulni az első átolvasásra szerzett 
benyomástól: hirtelenében készült. Gyors munkára enged következtetni az a körülmény is, hogy 
láthatóan röplapként terjesztették. Erre vall a verset záró pecsétrajz belső szövege: „A Fejedelemnek 
Rákóczi Ferencnek Mutasd bé e kis irást." Ezenkívül a könyvbe került másolatban két szó helye 
üresen maradt. Szirmay András tehát vagy nehezen olvasható írásból, vagy elrongyolódott papírról 
másolta le. 

Nagyon is időhöz kötötten, aktuális céllal, politikai harcok sodrában készülhetett tehát ez az 
államvezetésben a főurakkal szemben részt követelő nemesi csoport és a katonaság érdekében is érvelő 
ének. A kuruc verseknek abba a családjába tartozik, amelyekben - miként Esze Tamás találóan 
megállapította - több a történelem, mint az irodalom és irodalomtörténeti helyének meg
határozásához történeti elemzésnek kell előkészíteni a talajt.58 A vers közreadásával együtt ezt a 
munkát szándékoztunk elvégezni azzal, hogy föltártuk a vers politikai hátterét. 

D. Szemző Piroska 

VAJDA JÁNOS ,J.FJŰ MAGYARORSZÁG" CÍMŰ RÖPIRATA 

Majdnem húsz éve annak, hogy Szabad György Vajda János politikai elszigetelődésének történeté
ből c. tanulmányában idézte Benedek Aladárnak, az Uj Világ c. szépirodalmi, kritikai és divatlap 
(1868-1870.) szerkesztőjének Vajda János érdekében 1869. mára 24-én Kossuth Lajoshoz intézett 
levelét, melyben - többek közt - így ír. „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. [ . . . ] jelenleg egy új röpirata van nálam ez embernek, melynek címe: Jffú 
Magyarország" s melyben a szentírás jóslatszerű hangjaiként kiáltja az ország fülébe ama - az új 
időkben győzelemre jutott - eszmék szavait, 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 ajánlja e téren való haladásra s mely kimondja 
határozottan, hogy e nélkül - különösen nálunk - nincs mód a megelégedéshez és önfenntartáshoz 
közeledni. Kérlelhetetlen logikával támadja meg a hazánkban ez új kormány által folyvást élesztett 
nemesi ambitiok maradványát és a százféle csellel elaltatott nemzeti önbizalmat ébreszti fel az alvó 
kedélyekben - ha ti. e célt eléri az ország. Egy nép politikai önérzetét nem verheti fel úgy semmi, mint 
e röpirat, mely végre, miután az önfenntartás egyetlen eszközét kínálja, határozott jóslatot tesz arra az 
esetre, ha e reformok életbeléptetését a 69-iki parlament elmulasztja. És e jóslat: a tengődés, a 
feloszlás, a pusztulás jóslata! - És most ehhez csak azt teszem még, hogy e röpirat azért van nálam, 

5 "ESZE T.: A szegénylegények éneke. ItK 1953. 12., 28. 
S9A vers homályos részleteinek megfejtésében segítségemre voltak: KÖPECZI Béla a höchstadti 

csata mint keletkezést meghatározó tényező számbavételével, VARGA Imre, aki arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a 33. strófában Barcsay neve elírás Bocskai helyett. NAGY József Zsigmond pedig a 
metrikailag csonka első sor kiegészítésének lehetséges variációi közül a legelfogadhatóbbnak látszót 
találta meg. Ezúton köszönöm. 
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mert - nem akadt kiadója, mert szerzőjének nincs egyetlen embere, egyetlen befolyásos embere, mert 
ez ember iránt féltékeny mindenki s mert végre - ami igen természetes - ez ember büszke, önérzetes, 
szegény ember, ki nem tud rábeszélni, kérni, könyörögni s kinek elvégre még biztos existenciája 
sincs . . . hogyan adhatná tehát ki saját maga e könyvet? - Én - ha csak tehetem - megveszem és 
kiadom mielébb, mert én sem állok úgy, hogy oly könnyen tehetném ezt; mert én is őszinte, 
szabadelvű, büszke lélek és - szerkesztő vagyok - poétából.'" 

Az Ifjú Magyarország c. röpiratot Benedek nem adta ki, Szabad György tanulmányának jegy
zetében pedig megjegyezte: ,JE röpirat szövege sajnos kiadatlan és ismeretlen maradt."2 

1970-ben a megindított Vajda Kritikai Kiadás VI. kötetét a szerkesztő' Barta János a költő politikai 
röpiratainak szentelte. A sajtó alá rendező Miklossy János nagy körültekintéssel látta el feladatát és 
munkájának - mintegy előszavában - szólva az általa kötetébe felvett röpiratokról és a fel nem 
vettekről, idézi az Ifjú Magyarország cíművel kapcsolatban Szabad Györgyöt, hozzáfűzve: „E röpirat 
azonban az eddigiek során nem került elő."3 

A röpirat valóban mindeddig lappangott. Nem akadhatott rá az, aki Ifjú Magyarország címen 
kereste, mert címlapján a következők olvashatók: „Egyéni nézetek. Irta Jenő. Pozsony 1871, nyomda 
Schreiber Alajosnál." A nyolcadrét formátumú munka 124 oldal terjedelmű, I - X I . számozású oldalon 
Előszó vezeti be és I—VII. számozású, cím nélküli fejezetre bomlik'. 

Mielőtt még a röpiratba foglalt politikai eszmefuttatást felvázolnánk, felfejtjük a címoldalt -
minthogy az nem azonos az 'Ifjú Magyarország' címmel. Benedek az álnevet egyáltalán nem említi, a 
megjelenés éve pedig két évvel későbbi, a kiadó személye 1869-ben még bizonytalan volt. 

A Jenő álnevet - a röpirataiban mindig különböző álnevek mögé rejtőző Vajda - valószínűleg a 
régi pályatárs és barát Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regénye Baradlay Jenő főhősétől kölcsönöz
hette.4 A regény 1869-ben jelent meg. 1869-ben Baradlay Jenő neve egy fogalommá válik a nemzet 
függetlenségi, szabadságvágyával, e fémjelzett név megfelelt Vajda nemzeteszmói kifejezőjének, ö maga 
is ugyancsak 1869-ben jelenteti meg visszaemlékezéseit 1848-49-re, Egy honvéd naplójából 
(Emlékezések) címen,5 melyet az egykorú sajtó is örömmel köszöntött. A Jókai Kritikai Kiadásban 
Baradlay Jenő regényfigurájának valóságban élt személyét igyekszik fölfedni a sajtó alá rendező. Több 
lehetőséget említ, ezek közül csak egyet emelünk ki, mert ez is indokolhatja a Vajda által választott 
'Jenő' álnevet, feltételezve, hogy a kortársak s így a költő is, közelebbről tudták, hogy Jókai főhősében 
kit mintázott meg. Irányi Dánielről van szó, aki 49-i elítéltetése miatt Baradla luteránus papjánál 
rejtőzött el, mégpedig a pap unokaöccsének: Jenőnek neve alatt.6 - 1868-ban pedig Vajda sorsát 
éppen Irányi Dánielhez akarja fűzni a Heckenast Gusztáv kiadásában megjelenő Magyar Újság és 
Kossuth Lajos segítségével. Heckenast Gusztáv és Vajda a Magyar Újságnak (1867-1874) szerkesz
tőjéül, a lap érdekében, Böszörményi Lászlót, a kiegyezéssel szembeforduló ellenzék „szélső
baloldalának" országgyűlési képviselőjét választották. Heckenast bármennyire is kedvelte a polgári 
demokrácia megvalósításáért küzdő eszmetársát, Vajdát, nem bízhatta rá a lapot, mert sem Bécsben, 
sem idehaza nem feledték még el - ott a fogházbüntetéssel, pénzbírsággal és Heckenast két 
orgánumának: a Magyar Sajtónak és a Nővilágnak betiltásával végződő sajtópereit, itt két röpirata: az 
Önbírálat és Polgárosodás [mindkettőt Heckenast adta ki] nyomán járó országos felzúdulást, mely 
Vajdát menekülésre kényszerítette - bár a 60-as évek közepén történt.7 Heckenast ezért Böször
ményivel, Vajdát az esetleges szerkesztői önkényeskedéstől védve, olyan értelemben szerződött, hogy 
Vajdának a lap élén a második helyet biztosította. Böszörményi és Vajda között az egyre feszültebb 
viszony - talán a cikkeit ontó költőnek azon kívánsága miatt, hogy cikkeit aláírhassa, melyet 

'Benedek Aladár Vajda képviselői felléptetéséhez, és talán, az Ifjú Magyarország kiadatásához 
szerette volna megnyerni Kossuth pártfogását. - I. m. 137-139. - Kny. az l t 1960. 2 - 3 . sz. 

2 I . m . 138. 
»I. m. 309. 
4Vajda röpiratbeli álnevei: Arisztidesz, Quintus, P- i Z- th A - I , vagy név nélkül. 
5Megj.: Pest 1869, Corvina. 128 1. 
6 I . m. 352. 
7Vö. D. SZEMZŐ Piroska: A Nővilágnak, Vajda János és Heckenast Gusztáv lapjának megszűnési 

körülményei. - MKsz 1979. Sajtó alatt. 
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valószínűleg féltékenységből a szerkesztő ellenzett - teljesen elmérgesedett. A szerkesztőváltoztatást 
külső tényezők siettették. 

1868 márciusában Böszörményi súlyos betegséggel küzdött és Kossuth 1867. aug. 27-i, ún. „váci" 
levelének a lapban való közlése miatt fogházbüntetés várt reá. Vajda kiadójának a Párizsban élő Irányi 
Dánielt javasolta, akinek hazatértét a szélsőbal ugyancsak szorgalmazta. Heckenast olyan értelemben 
fordult az ügyben Irányihoz, hogy Vajdát meg kell tartania, sőt a szerkesztőségi főnökséget: a többi 
személyzet feletti rendelkezést is rá kell bízni, valamint, a főcikkek kivételével, a többi szöveg 
megállapítását is. Irányi e korlátozott szerkesztői jogkört nem fogadta el, annak ellenére, hogy Vajda, 
szinte Heckenasttal egyidőben, 1868. ápr. 18-án intézte hozzá felkérő sorait; bár személyesen nem 
ismerte, de a Magyar Újságban sok cikkel szereplő Irányitól több megértést, harmonikus együtt
működést remélt. Ez sugárzik ki levelének hangjából is, amikor - többek közt - így ír: „Ügyünk fő 
oszlopa, egyedüli támasza a Magy, Űjs. 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 azelőtt, egész mostanig. Kormány és pártok sokáig kicsiny lésükkel 
akartak győzni, de most már valóságos rémület fogta el őket, s a minden oldalróli támadás annál 
szilajabb, minél inkább látják hatásunkat növekedni. Böszörményi pedig beteg, és nincs remény, hogy 
egészségét visszanyeri. Hozzájárul még, hogy köztem és közötte orvosolhatatlanul meg van bomolva a 
jó összhang, minélkül pedig jó lapot adni teljes lehetlenség. Hogy e részben nem én vagyok a hibás, azt 
majd szóval, személyesen, ha lesz szerencsém, elő fogom adni . . . De az én szegénységemtől ki nem 
telik, hogy Parisba utazzam. Meglehet azonban, hogyha ön nekem adandó válaszában ebbeli kívánságát 
fejezné ki, talán a kiadó a költségek egy részét elvállalná, és ez esetben Parisba rándulnék."8 

Befejezésül megnyugtatja Irányit Böszörményit illetőleg: ha meggyógyul és fogságából szabadul, a 
szerkesztőségnek továbbra is tagja marad, honoráriumát megkapja. Jellemző, hogy még mindig 
óvatosnak kell lennie, mert a választ nem a Magyar Újság szerkesztőségébe, hanem Kerepesi út 73. sz. 
I. e. 12. sz. alá kéri. 

Vajdának minden szempontból szüksége volt a Magyar Újságra.: politikai ambícióinak egy röpirat 
csak görögtűznyi villanást jelenthetett, egy lap folyamatos, széles körű publicitást és biztos meg
élhetést. S ezeket Irányival szövetkezve remélhette. Talán azt is, hogy az Ifjú Magyarország c. röpirata 
kiadásában is segítségére lesz. Mindezek valószínűsítik, hogy a Jenő álnevet is az Ő megnyeréséért 
választhatta. 

Már szóltunk arról, hogy az Egyéni nézetek kiadója nem tünteti fel a nevét a könyvön. Biztosan 
állítható, hogy ez Vajdának mindenkori pártfogója, Heckenast Gusztáv. Ugyanis az 1872 júniusában 
kiadott katalógusában, „Heckenast Gusztáv pesti kiadó és nyomda-tulajdonos által közrebocsátott 
könyvek, zeneművek, tér- és arcképek jegyzéke (könyvkiadó-hivatal, lapkiadóhivatal, Pest Egyetem-
utcza 4-ik szám)" így szerepelteti a 23-ik oldalon: Jenő. Egyéni nézetek. (Nagy 8-rét, XII, 124 lap) 
fűzve 1 ft. 

A függetlenségi párttal, a szélsőballal mélyen rokonszenvező, polgári radikális Heckenast a röpirat 
kiadásával nem csupán anyagi segítséget akart Vajdának nyújtani, ellenzéki eszméit aktuálisnak érezve, 
publicitást is. Azonban miként a költő első politikai röpiratának, az Önbírálatnak megjelentetésekor 
(1862) a politikai helyzet szerzőt, kiadót egyaránt anonimitásra kényszerített, az Egyéni nézeteknek 
vezéreszméje: teljes társadalmi egyenlőséget - a nemzetiségeket is beleértve - a hazában, valamint a 
tolmácsolás mozgósító hangvétele, a legmesszebbmenő óvatosságra intette mindkettőjüket. 

Kiviláglik ez tartalmának ismertetéséből is. 
Vajda így elmélkedik. 
Hazánk közjogi politikája százados viszontagságok után végre szerencsésebb kerékvágásba zökkent. 

Ausztriával szemben békés, normális állapotban oly erősek, mint ma, alig voltunk még a viszony 
keletkezte óta. 

Bismarck kétségkívül nagy sikert mutat föl. De megelőző lángelmék tervezete, s buzgó ivadék 
félszázados előkészülte, negyven milliócska németséggel egyetemben adták hozzá a kész anyagot. 

Negyedfélszázad év óta most vagyunk először azon ponton, melyen az Ausztria általi elnyomatás 
veszélyének réme letűnt a lehetőség látköréról. így mi ismét önálló, Európa színpadán Jellem-

"SZABAD György: i. m. 131., 133. 
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szereppel" bíró, külön nemzet vagyunk; kik már nem többé csupán Béccsel, de Európa nagy 
nemzeteivel állunk szemben. Nemzeti létünket csak a nagy német, vagy a nagy szláv egység - vagy 
mindkettő' egyszerre - fenyegetheti. Mindkettő külön külön is nagyobb ellenség, mint amekkora a 
bécsi reakció, hatalma tetőpontján, valaha volt. 

Ausztria árnyékában - szenvedtünk ugyan - de meg voltunk védve a külső viharoktól. 
Csak az imént láttuk, milyen erős a német: ledöntötte a nagy Franciaországot [célzás a sedani 

csatára, melyben 1871. szept. 1-én megverték III. Napóleont]. Az orosz meg kétszer annyi, és határaink 
háromnegyedét öleli körül hit- és fajrokonaival. 

A kiegyezéssel felavatott politika elég bölcs Ausztriával szemben. Ez mégcsak nemzeti politika 
éspedig az is csupán Ausztria irányában. Magasabb köreink és értelmiségünk át van hatva e politika 
hitelességének tudatától, de a nép és a polgárság hidegebb, mint akár a provizórium idejében. Két 
okból: először, mert több adót fizet, másodszor, mert az az arisztokrácia uralmát jobban érzi maga 
fölött ma, mint a Bach-korszak idejében, midőn azt a közös elnyomatás a néppel együvé csoportosí
totta a közös veszély ellenében. 

A nemzeti politika kívánja, hogy e nagy adót fizessük a hadsereg fejlesztésére. A magyar nép ad 
erre pénzt és katonává lesz egy szálig, hogy ha a haza megmentéséről van szó, legalább aztán itthon ő is 
lesz úr, vagy jobban mondva, nem lesz alárendeltje egy saját fajtabeli kiváltságos osztálynak; 48-ban a 
honmentés terhében és dicsőségében a haza minden osztálya egyenlően osztozott. Az egyenlőség 
eszméje valósult s nem volt több rang egynél: a polgár rangjánál. A nép hiszi, hogy ez most is 
valósulhat és ehelyett látja, hogy az arisztokrataság, a sokrangúság nő és gyarapszik. A magyar 
társadalom szelleme határtalarul arisztokratikusabb ma, mint Metternich idejében, 48 előtt. A „pol
gár" név csaknem gúny tárgya, azt nem viseli más, mint akit ma megint „paraszt"-nak szokás nevezni, 
vagy a német ajkú városi lakosság egy igen csekély része, melynek nincs kilátása annyi vagyonra, hogy 
nemességet vegyen. A legközönségesebb üzér, kupec, hajhász, ha kissé megszerzi magát, nemességért 
folyamodik, és egyelőre is nagyságoltatja magát. Általában al- és főnemességünk gőgje - csekély 
kivétellel, mely annál dicséretesebb - csaknem középkori magasságra emelkedett. Megszámlálhatatlan 
fokú ranglétra osztja szanaszét a magyar nemzetet, népet, polgárságot; a válaszfalak egyre nőnek a 
nemzeti egység rovására. Lázasan verseng társadalmunk: ki tudja egymást jobban lenézni. És ez növeli 
a gyűlölséget, közönyt, fogyasztja a hazafiságot. így nem mentjük meg a hazát, nemzeti létünket az 
óriás szomszédok több mint bizonyos támadásai ellen. A háborúk ma férgetegszerű gyorsasággal 
törnek ki, és nálunk ellene nincs nemzeti egység. Azt kívánni arisztokráciánktól, mondjanak le rangról, 
címről, és fogadjanak rendületlen hűséget a trónnak, védelmet nyújtsanak vagyonnak, rendnek, 
közbékének - ez talán csak nem nevezhető túlságos kívánalomnak előhaladt korunkban. 

A polgári egyenlőség valósulása, ez a legidőszerűbb kívánság. Minket nem az előhaladt eszmék 
forrongása, de a konzervativizmus penésze ölhet meg. Világhírű indolenciánk nemcsak a megállapo
dásra, de a visszamenésre hajlandó. A demokrácia hívének vallja ugyan magát majd minden párt, de az 
egyenlőség gyakorlatba vételétől, mely a demokráciának voltaképp lényege, mindenki irtózik. Aki e 
demokrácia követelményeit felfelé és lefelé is érvényesíteni akarná, ilyen párttal éppen nem, sőt 
egyénnel is aüg találkozunk. 

Európa a szabadság, egyenlőség, a felvilágosodás és tudomány ügyéért az utóbbi 80 év alatt több 
vértanút mutat fel, és vért ontott, mint a többi négy világrész egy félezred év alatt. Majd minden 
évtizedben valamely pontján forradalom tör ki. |- Most bizonnyal egy hosszú háború-korszak nyitá
nyánál vagyunk. E század elején a francia császári koronáért vérzett Európa másfél évtizedig, most a 
német császári koronáért fog vérezni - meddig? Ez új háború vérengzőbb és tartósabb lesz, mint az 
eddigiek; míg a nagy Napóleon háború-korszaka csak egy ember lángeszén alapult, itt most egy 
rendszer szüli ez átkot, oly rendszer, melyet más szomszéd állam azonnal nem vehet át, hanem 
mintegy tizenöt év múlva, mialatt az összes nép korosztályai katonává képződnek. Akkor a lángész s a 
lelkesült bátorság zsarnoksága alatt szenvedett világrészünk elmaradottabb része; most a bizonyosra 
kiinduló sokaság, a durva anyagi erőszak legbrutálisabb neme alatt fog nyögni Európa szabadságra 
törekvő része. S milliók azért fognak elesni, vajon Orleans, Bourbon, Bonaparte, Hohenzollern stb. 
házak uralkodjanak-e Európa egyik-másik nemzete fölött. 

Ha lemondanak a népek a szabadság utáni törekvéseikről, talán jóval kevesebb lesz a háború és 
utóvégre békés szolgaság jobb, mint a háborús szolgaság. 
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Világrészünkön a szabadság a béke! Békés szolgaság csak műveletlen, öntudatlan népeknél lehet
séges, a művelt Európában csak a szabadság adhat a békének tartós alapot. 

Vizsgálnunk kell, mi itten a szabadság fő akadálya?! 
Vizsgálódási alap legyen az Egyesült Államok köztársasága. Minek köszönheti tartós békéjét? 

Földirati [ = földrajzi] elszigeteltségének; nincsenek benne egymással vetélkedő nemzetek; hogy pro
testáns; hogy nincsen arisztokráciája, - vagyis négy boldog hiánynak: szomszédság, nemzetiség, papi 
hierarchia, arisztokrácia. 

De ellenkezőjére példa Svájc: három nemzetiség képez itt egy politikai nemzetet és békében él! 
Német, olasz, francia nem összekeveredten, külön részeken él és élvezi a békét és szabadságot. Tehát a 
hátrányok legyőzhetők! De a két idézett államban nincsen arisztokrácia, mely azt igazolja, hogy a 
modern értelemben vett polgári szabadságnak az arisztokrácia nagy akadálya. Az utóbbi nyolcvan 
esztendőben Európában minden köztársaságot az arisztokrácia buktatott meg. így 48-ban Francia
országét is. A francia példát Európában több nemzet akarta követni, de összefogott ellenük az 
arisztokrácia és a papi hierarchia, vagyis a zsarnok önkényuralom. Ugyanaz a nép, mely a „République 
universelle" csábos eszméjét kimondta [egyetemes köztársaság], benne a reakció fekete hada szervez
kedett s elűzte a nemes Garibaldit, cserbenhagyva a Bécsben és Magyarországon a párisi hívásra 
keletkezett mozgalmat is, megcsinálva később a dec. 2-i államcsínyt [1851. dec. 2.: Bonaparte Lajos 
államcsínye] az európai „társadalmi rend megmentésére." 

A polgári szabadság legfőbb biztosítéka a társadalmi egyenlőség! A szabadságszeretet forrása az 
önérzet, és az a nép, mely maga fölött kiváltságos osztályt megtűr, s ez a megaláztatás nem sérti, nem 
bír a szabadság eszméje iránt tiszta érzékkel. Kivívott egyenlőséggel együtt ölünkbe hullana a szabadság 
is! Franciaországban például a liberalizmus három ízben kelt fel a reakció ellen, több ember végezte a 
vérpadon, mint a harcmezőn, mert ott van arisztokrácia, elszáradt a szabadság fája. Nyúlnak nem 
szégyen futni az oroszlán elől, de egyik oroszlánnak nyúllá változni a másik oroszlán előtt, ez már 
gyalázat. Milliókból álló embertömegnek néhány ezernek született szolgájává aljasodni! Nagy szellem 
előtt hódolni, viszont megtisztelő! 

Nézzük Angliát: itt gyökeret vert a polgári szabadság, pedig fényes arisztokráciája van, de erős a 
polgári elem boltozata; földirati fekvése is szerencsés, külső szélviharok ellen átléphetetlen partok 
biztosítják. Angliában az arisztokrácia megtűri a polgári szabadságot és vice versa. Itt nép és arisztok
rácia folytonos érintkezésben vannak. Az egyéb európai arisztokrácia magán kívül csak „söpredéket" 
ismer, a nép és arisztokrácia közt örvény tátong. 

A vagyon- és pénzarisztokrácia az ipari szorgalom megjutalmazott ja, ez legpolgáriasabb, tiszteletre
méltó tulajdonsága és ami a fő: nem követel hódolatot, sem magasabb rangot. Vele szemben a szellem 
mindig érvényesítheti fölényét. És már múlékonyságánál fogva sem veszélyes. Nincs is közöttük 
lerombolhatatlan szolidaritás. Nincs kötve felekezethez, szakmához, ellenben általuk függetlenekké 
válunk: az államok gazdagsága, ereje a független polgárok minél nagyobb számában rejlik. 

A születési arisztokrácia erkölcstelenítő is: kiváltságainál fogva - akár tanul valamit, akár nem, 
dolgozik, vagy nem, szerez érdemeket vagy sem, érvényesül 

Sajnos, a középosztálybeli polgár arra törekszik, hogy legyen 20-30 ezer ft-ja s nemessé lehessen. 
Ezzel is erkölcsteleníti az arisztokrácia önmagát: megrontja a polgári társadalmat. 

Kiket értünk demokraták alatt? E politikai álláspont minden rendű és rangú elvbarátait. 
Polgári szabadság polgárok nélkül nem képzelhető el. Európának pedig még nincs polgársága! 

Teljesen egyenlők sohasem lehetünk: egyiknek több az esze, pénze, ereje stb. ez kétségtelen. De éppen 
ezért van szükség társadalmi egyenlőségre. Ez a köztársaság alapja! 

Mondjanak le az arisztokraták címeikről, rangjukról. A társadalmi egyenlőség 1848-49-ben 
gyakorlatba volt véve. Előjogok és rang helyett erkölcsi és szellemi nagyságukkal tűnjenek ki. A 
vagyonos polgárság se a nemességie áhítozzék, csatlakozzék a társadalmi egyenlőségre áhítozók 
táborához! Gróf Batthyány Lajos, gróf Széchenyi István meg tudtak elégedni a „polgártárs" meg
szólítással, vagy „miniszter 'úr" címzéssel. A választó polgár teljes joggal mondhatná, hogy őt csak 
hozzá hasonló és nem egy kiváltságos képviselhetné, mert ily egyénhez nem lehet bizalma, aki 
társadalmi előnyeivel őt folyton csak megalázza. Pedig ez a tényállás. A műveltség az egyedüli jogos 
különbség, de ez sem jogosít rangkülönbségre, mert minden ember bírhatna vele, ha mód volna a nép 
kiművelésére. Még csak fokozatokról beszélhetünk e téren. A képességek miatt mindig lesznek 
különbségek, hézagok, de ez nem jelenthet társadalmi különbséget. Az arisztokrácia legtöbbször még a 
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művelt polgárral is szégyell szóba állni! „Szereti" annak családját: a szép polgár- és parasztnőt és 
ilyenkor leereszkedik lakodalmaikhoz is. 

Eddig Párizsból röppent fel a „világosság lángja": Franciaország kimerült a három forradalomban s 
így megerősödött a reakció. Legfeljebb mint segítségre számíthatunk rá. A nagy nemzetek: a 
Napóleonok és Bismarckok más szomszédos népek kirablását célozzák. A nemzeti egyenlőség eszméje 
kisebb nemzetek érdeke! Mindenekelőtt nekünk, kik a nagy nemzetek uralkodási vágyának áldozatai 
lehetünk - voltaképp vagyunk is már századok óta, mert hiszen Mohács óta az egész osztrák németség 
nyomása alatt szenvedtünk; most egy pár hónap óta egy kis lélegzethez jutottunk, amit a „paritás" 
elvének köszönhetünk; de ha a nemzeti egyenlőség eszméje Európa-szerte érvényre nem emelkedik 
időnap előtt ismét az európai világuralomra törekvő nagy németség igájába kerülhetünk. A két nagy 
óriás szomszéd: németség és szlávság mozdonyának kerekei közé szorulunk! Ezért kell az egyenlőségi 
törekvésnek európai mérvet és jelleget adni. Az európai népek egy olyforma népszövetséget 
alkossanak, mint az észak-amerikai államok. Kis nép egyedül nem küzdhet ezért. A nemzetiségi 
politikánk a mi halálunk. A két óriás: német és szláv, csak a kisebb nemzetek szabadságtörekvésének 
egyesülésével állíthatók meg. Ez egyben létküzdelmünk! Egy nemzet se nyomja el a másikat, egyik se 
uralkodjék a másikon! ezzel megmentünk minden kisebb nemzetet, mely különben a hódítás elve 
mellett elveszhetett volna! 

A hódítás politikája csak az erő jogát ismeri. Oroszország elvenné Romániát, Erdélyt és Magyar
ország egy részét. Nemzetiségeinknek adjunk politikai előnyt, nagyobb szabadságot, egyenlőséget, 
több békét, kevesebb terhet, mint az anyaországban! Ez legyen zsinórmérték nálunk! 48-ban ezt már 
gyakorlatba vettük, állítsuk ezt most vissza: a társadalmi egyenlőséget, emberi méltóságot Magyar
ország minden lakosának és a Szent István országbeli román, tót, német ajkú lakos anyaországbeli [ezen 
Vajda az országunkkal szomszédos rokon nemzetiségi államokat érti] kancsukás rokonai előtt büszkén 
fogja magát magyar polgárnak vallani! 

„In hoc signo vinces!" - fejezi be a költő. Megvallja azt is, hogy tapasztalatai indították e röpirat 
közzétételére, midőn azt a független értelmes polgárság ítélőszéke elé bocsátja.9 

Vajda röpiratában olyan történelmi eseményekre is céloz, amelyek az első megfogalmazásakor -
valószínűleg 1868 végén - még csupán az idők méhében szunnyadtak: így a papi hierarchiával 
kapcsolatban, a pápa csalatkozhatatlanságának dogmájára (1870. júl. 18.) és a pápa világi hatalmáról 
Olaszországban hozott törvényre (1871. máj. 13.); a német császárságnak Versailles-ben való ki
kiáltására (1871. jan. 18.); III. Napóleonnak a poroszoktól elszenvedett sedani vereségére (1870. szept. 
1.); a párizsi kommünre (1871. márc. 18.-máj. 28.). És míg az első megfogalmazás az 1869. márc. 
20-i választásokat is célba vette, a második az 1872. júl.-i országgyűlési választások készületeit volt 
hivatva befolyásolni: felhívni a figyelmet az 1868. dec. 6-i nemzetiségi törvény revíziójának szükséges
ségére. 

Hogy mindezen eseményekkel aktualizálhatta, kibővíthette a költő röpiratát, azért volt lehetséges, 
mert 1871. okt. első napjaiban jelentette meg Heckenast. Igazolja az akkor Nagy Miklós szerkesztésé
ben, Heckenast tulajdonában levő Vasárnapi Újságnak 1871. okt. 8-án 41. számához csatolt mellékleté
ben (Irodalom és művészet rovatban) közölt „előzetes": 

„'Egyéni nézetek' írta Jenő - Ez egyszerű cím alatt figyelemre méltó röpirat jelent meg, melyben a 
XIX. század uralkodó szellemének, a demokrátiának eszméivel foglalkozik az álnevű szerző; művét 
világos előadás, erős logika és mély gondolkozás s efölött a maga idejében alkalmazott nyílt igaz
mondás jellemzik. Néhol érdesen, mondhatni nyersen szól a dologhoz; reámutat a kontinens alkot
mányos életének szembeötlő, de azért alig orvosolt bajaira; majd kíméletlen kézzel vonja le a fátyolt 
társadalmunk sokaságos árnyoldalairól; de valahányszor ezt és így teszi, mindig kitűnik, hogy a 
szabadság szeretete ösztönzi a tartalék nélküli igazmondásra: hogy az alkotmányosság és emberiség 
forró szeretete adott tollat kezébe, s azt az igazságszeretet érzete, a valódi demokrácia és ennek 
mellőzhetetlen föltétele - az egyenlőség hő óhajtása vezeti. - A röpirat ismertetésére még vissza
térünk, addig is bátran ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe. - A 8 ívre terjedő könyv Pozsonyban 
Schreiber Alajosnál nyomatott, s Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában kapható, ára 1 ft." 

'Minthogy kivonatos szövegközlésre szorítkoztunk, Vajdának csupán jellegzetes hangját, stílusát, 
szóhasználatát igyekeztünk megtartani, ortográfiájától eltekintettünk. 
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E közleményből kitűnik egyéni stílusa, szóhasználata alapján szerzője, Vajda, s ami nem szokatlan 
nála: mindezt maga magáról írta. Talán már ezúttal is röpirata nyomába járt a felzúdulás, mert hangja 
magyarázva védekező, vagy elővigyázat ösztönözte erre. Érdekes, hogy sajtóvisszhangja nem volt. 

Nem sokkal ezután, ugyancsak a Heckenast tulajdonában levő és Áldor Imre szerkesztésében 
megjelenő, ellenzéki politikai napilap, a Gyors-Posta (1871-1872.) 10 röpiratot ajánl az olvasóinak, 
élükön az „Egyéni nézetek"-kel „Korszerű könyvek és röpiratok, melyek Heckenast Gusztáv 
könyvkiadó-hivatalában (Pest, Egyetem u. 4. szám) megjelentek [aláhúzta a cikk szerzője] és minden 
könyvárusnál kaphatók." Közöttük egy szocialista-kommunista szemszögből, a munkáskérdést 
vizsgálja, a többi a maradi-reakciós katolikus egyházat támadja. Alig egy-kettőnél szerepel szerző és 
nyomda. Az ajánlás nem értékel, felsorol, hogy felhívja a kiadó új könyveire a figyelmet, amely 
Heckenast mindenkori, tulajdonában levő orgánumának feladata volt.1 ° 

Bár a Benedek Aladártól körvonalazott politikai problémakör bennfoglaltatik az Egyéni nézetek c. 
röpiratban, a Gyors-Posta 1871. nov. 3-i 251. számának vezércikke [első oldalon], ,A rabszolgaság 
eltörlése", műfaja megengedett terjedelmében, jó néhányat felvet az „Egyéni nézetek" c. röpirat 
eszmeköréből és írója a költő ismert jegyét: (V.) viseli, ezzel is bizonyítja, hogy Jenő azonos Vajdával. 
Nemcsak azeket ismétli, merészen továbblép. Miközben rámutat arra, hogy Brazília felszabadította 
rabszolgáit, holott a feketéknek jobb dolguk volt, mint nálunk a gyári munkásoknak. Észak-Amerika 
szellemi előrehaladása mellett maholnap el fog törpülni szegény Európa. Sőt Franklin, Washington, a 
szabadság hazája nagy általános köztársasággá fog fejlődni. Amerika köztársaság, Európa rabszolgaság 
— kiált fel. Vagy azt hisszük, hogy Európában, különösen nálunk nincsenek rabszolgák? Igaz, hogy az 
új kormányrendszer nálunk sem rosszabb, mint egyebütt, de éppen ennek következtében van nálunk is 
annyi rabszolga. Egy neme a rabszolgaságnak: mert nem az emberiség, de egy bizonyos osztály 
érdekében megrögzött, túlélt hagyományok az uralkodók. Függetlenségünk nem egyéb látszatnál. E 
vezércikkben már nincsen trónról szó: „azonban ne búsuljunk - fejezi be - nincs távol az idő, midőn 
az őserdők szózata ide is át fog hatni és az eltörölt rabszolgaság nyomában egy kiáltás fog hangzani, 
Köztársaság! Köztársaság!" 

íme, Vajda nyíltan vallja magát a köztársaság hívének; az Egyéni nézetek c. röpiratával a költő a 
kora modern eszméinek publicistái közé emelkedett ez időből származó politikai írásaival egyetemben. 
Nemzetiségeink rokonszenvén alapuló szabad magyar haza: ez volt következetesen Vajdának nemzet
eszméje. 

Vajda e röpirata felfedezését két okból tartjuk jelentősnek: gazdagítja a költő eddig ismert 
alkotásainak sorát és igazolja ezen írástudónak a nemzeti eszme tolmácsolásában és védelmében -
kockázatos, hálátlan volta ellenére - vállalt következetes szerepét. 

10Id. lap, 1871. okt. 29. 248. sz. 8. 1.. - A további, ajánlott röpiratok: Bezerédj Sándor: 
Reformeszmék, tarlózatok a kath. autonómia, az egyházi reform . . . köréből, a szabadság és fel
világosodás hívei számára; Reformáljuk a kath. egyházat! Irta egy kath. plébános. Turin 1871.; Toldy 
István: A katholikus egyházi autonómia veszélyei.; Coelibátus és polgári házasság. írta Papramorgó.; 
Pederzani Julius: Aus den Fesseln Rom's. [Kétféle megfogalmazásban.]; Die Gottesmörder. Von einem 
Gläubigen [Vacano, E. M.]; Anton Alois: Das gefälschte Christentum und die Welt; Die Arbeiterfrage. 
Von AK, - E röpiratok jórészt Heckenast nyomdájában készültek Pesten. Vajdáét talán azért adták 
Pozsonyba Schreiberhez, mert Pozsony fekvésénél fogva biztosíthatta gyorsabb elterjedését a Fel
vidéken és Schreiber cégajánlataiban brosúrák gyors és olcsó előállítását ígérte. - Nem érdektelen arra 
is rámutatnunk, hogy a szélsőbaloldali beállítottságú Heckenast milyen tömegesen bocsátotta útnak 
1872 júliusáig, a választások lezajlásáig agitáló röpiratait, melyek nagy részének Áldor Imre, Bényei 
István és Tóvölgyi Titusz voltak szerzői. 
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