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Pest~l1úda ql,tkép.e'aII.%'~s!4$ad 'e1$6 neSI!~éb6lo.

Pest-Buda Vajda Ján~s szUl'v4rosao Itt szti1etett 1821o JlU~;jJ1s
7-én,
a maj, Puskin u~ea volt Otpaesirtá~llteába!l; ~111cs4r il;1tvánlapszer=
kesztó há4ábano A magyar SsiDészet'de~ék apostol •• ~~es4r .styán~
,tartotta keresztviz alá Vaj da .1áno~t t akiD,ek szUlel nems~kára le~
kl:SltiSztek
OJlményi. országbir6 vaá1i erdejébe, ahG1 a kiS1t6 apja'
erdészkéntnyer~
alkalmazásto Va~da ~~n~sédesap!a egyé'blt4l'lt
szol~
ga1egé~yként kezdte életpá1yáját s kesóbb .~~gQr. t ~ajd u~6bb fó~
erdészlettó Vajda Jánosnak kilenc test .•.
ére Tolt, a kik kö~f11né-'
gyeIi fiatalon elhunytako A megma:radt tst gyermekktiztTajda
Jáno~
vqlt az egyetleu figo A kUlt6 lS'5-ben 'l$te est'j'n ezt lrt~ a
;,~gyar Salon 7Qszámában! -Gyermekkoromat tartom életem legb,ldogabb idejének"o Versei.ben is többször, felidézi vaálÍ-gyermekko~
rát~ min~ pIo' U!zlSn .sziU6ftildemn é~ a "G1ermekkor~mtájékan
Co
yersekben~
'.
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bás.M1kl6s :ra
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elent
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. Vajda Jánosr6l sok arckép, rajz, fén~kép, s6t me1lszóbor is maradt fean az ~t6kor Gzá~raoA
kés6bbiek sOFána jel~n~ósebb ~lkotásokai bemutatjak~ Ezutta1 a fiatal fajda J(nos~6l készitett
Barbaás-raj
zot láthatjuko'
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3~v,jda'P4terl
akinél 1842-4iiban szállást kapott, 'fajda Jáno's.
a kor Pesien. olytatta taniíl nya1to
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,Vajda Ján~s tanulmányait Szé,kesfehérváróttkez'dte
1.840/41.4eo a
"pesti piaristál.mál fo~ytattatanulmányait,
majd 1842-ben Vajd~
P.~terhez kerUl t szállasraQ A Vaj da Péternél töl~6tf. két év igen mély nyomokat hagyott a~'ifju Vajda János lelkébenQ JaJda Pé~er,
a reformkor egyik 1egtis:t.~bb lelkU, 'leglelkesebb. magyar ir6ja
volt s aZ ifju Vajda János t6le tanulta ~eg azokat a halad6eszméltet9 ame1yeknek szolgálatába állitotta ,egész ~le tmUvét4 yaj da
P~ter.1843 okt6berében SZaJ;"vasrakeltBzlStt tanárnak s ekkor Vajda János más -szállásra keril tit
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Életké ek cimla 'ao 'Ebben'a fOl- 6iratban
a
nos neve ~'Bakony eg ny ft cm. verse a

eióször

A fiatal Vajda Jánosban korán felébredt' a költ6i becsvágYol844o

j'anuár 25-én jelent meg az Életképekben Vajda János "Bakonyi legény" 'cimü helyzetdala, amelyben rokonszenyvel
raj zol ta meg egy'
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bujdos6 iegény' sörsáto Vajda betyárjaa
törv~ny ~egyetlensége kö""
vetkeztében lett bl1jdosóváo;Bls6 i;r6i sikerei azonban Dem elég1 •..
tették ·ki 18450' áprilisában megsz6klStt a~ iskolábcS1és felosa •..
·
pott vándorszlnészneko 1~46 ,jllJ;liusáig
ette a váridorsz1nészek 'ke"?
serU kenyerét; Ekk&r hazamen~ Vaá,lra, ahonnan apja elküldte6t
egy _s~omBzédos ur-adalomba nevel6.nek9._éhány h6napi t$l'l1tásllt'n
~lkerUli Alosu1:raS) gázdatisziigyakf)rnoknakq
Egy esziend6 mulv$
eat ..
a foglalkozást is otthagyta és felktsltl)z~ttPes~;-eo
Q

Q

5ó A "BakoJll~ lesénl" szövege

o .\

\ Bzvol t Va~da JálJOS els6 nyosrtatáe'ban !pegj e~eXlt verseo ~z a ·ki~
fogástalanu1 megverselt kis helyzetdál if az Eletképek 18440,-1 évfolyamában\) a 6049 .oldalon jelent mego Vajda ekkor még nem lázad
a jopb~gyrendszer
ellenI) hiszen betyárja arról ~rándoziko. hogy
ha a magye megbocsátana neki."elvenné kis E~zs1~g Szive z4logát,
js sZf)lg~lná vele A falu urát" .• állapítja meg Ko~6s Aladáro Képiin~öll.avers elsó közlését l~thatjuko

6 ·:&iezn.al Kálmán
~em n asz al .a ft

aki Va dát ka cso atba.hozta a P11vax "közvé..•
. sas
va14
.

.Pestre va16 költözéséveI kapcsolatban ezt irta Vajda3 "Bejöttem
Pestre verseket irni Vah~t lapjába ingyen ésélvezni a halhat~t~
lanoktársaságát
~ "közvélemény as~talán~l" $ Fillin~erben"o ~Iz
volt a Pilyax káveház neveol ".int egy Ll.sznyai Kálmanról'sz6l6
é~dekes emlékezásb6l kitUnik, .gy szerencsés véletlea~indjárt
az els6 napokban igaZOlni láts~ik várakozásait" ~ irja Kom16s Ap.
ladáro ~ajd igy foly tat jaa "A két Huszá~ káv6házban, mint iskoláb6l szökött és szU16i harag e16l bajdos6 diák!él~. nagyon meg~
viseli ruhábanb Ureszsebbel
egy sarokban Uldögéltem, kerUlve a
kellnerek ádá~ pillantásait, nehogy kérdezzék un~alan; ·Wass schaffens?" es elém tegyenek egy pOhárkáv.éttt o Ekkor valaki rámutatva
megsugja a Vajda nevét Lisznyai""nak, aki nagy zajjal egy csapat
fiatalember élén éppen ~kko:t"vonult be a kávéházbao Brre Lisznyai
hozzárohann átöle11n a legszeretetreméltóbb m6don felsz6litja a
tegezésre, a cigánybandával elhuzatja a nótáját, majd toasztot
mendottTajdára\) Jnondván, hogy 6 "az arszágegyik
szemefénye" s5t
"az is már"o Vajda igy emlékezik a továbbiaknáls "Bl 16n feledve
minden eddigi koplalás~~o sanyaruságom, mit a kacér Mu~sákért·
szenv~dtem és kezdettem hinni9 hogy talán mégis akadt meg bennem'
v~land kis hivatás". ~snapVajda
ismeretségbe kerlU, sót nagyrészt bizalmasi'baráti "is~onyba jut az akkori idők legjobb ir9i-'
val'o Lisznyai ·Kálmán volt azonban az elsó pesti ir6 aki Val)dában
.,meglátta a'nagyrahivatott kBl tóto Képtink ~isznyai KAlmánt .áb~á·zoljao·.·
'.

7.: A ;1>981;iDivatlap

eimlapj~o'
fiatal kBl4'
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l847-bea Vajda egyik,leglelkesebb
hive volt KossuthDako. Ezzel kap<=>
csola~ban ezt irja Vajda: "Jem ismertemborzaszt6.bb
sérelmet9
mintha valaki azt me~ész~lte T~lna állitan!! hogy ~ fanatik~sabb
.tiszte16je Kosstlthnak nf11a". /Összes mövei' 433 101Ugyanakkor'
Pet6'fié.rt is rajongott .•Iling,ezazt mutatja, hogy Vajda a szaQad<:.?
aághareet,'~ege16z6 időben a .'a&bbi ~árcluai ifjak politikaimég=
.gyóz6dését vallettao 'tagja/is vo~t a'"kBzvélel'lény asztala" társa=
aágánako
'

,:'1" Pil vu
;

káyáhliz a Szabadsághare

;

-

korábano

'

Bbbe a tBrténelmi nevezetess~gt1 kávéházbajárogatott
Vajda is"
hogy a "közvélemény asztalá"Qnak társaság'val találkozz~ko. ~de
járt Petófi, Degré, Lauka, Liaznyai., V$S Ger~benj)yasTári~ Iri=nydp .Julyovszky, ,Vidacs, Szegfy, Klauzálo ~tt tárgyal tá,kmeg az
1848-as párizsi es bécsi forradalomr61 érkez6,hi~eketo.
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lo'~-Bkoru
.ká ek az ·1848,0. ..máreiusáb·a·n .Bécs'ben lez,a lot.t,
dalnd' sem n e,kr,"g
--.lj

.

f

forra~

~elyekdBnt6
hatással voltak a pesti márciusi eseményekre iso.
10, a 'nép lerombQlj a 'a máriahilfi v.ámvQnalat,
'
2/)0
ttiJltetás az Igjetem-té,ren 184,8. aároius l} •.án é3;ieljj
,indezek az esem~nyek lélkeéit~leg hatQttak a pesti márciusi if..,..
jakra; közitlk Vajdara is.
'
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B~ek

az esemémynek

a hlre is elj\l.'tottFfstJ'e s a bécsi fQnada~
a pesti márciusi ifjaknak
az ,ak6i6raq ~ajd~ J4nes S'elentcSsszerep~t .1tt ezen a nev~zetes
1848~ máreius 14.~1 'jszak4n a P11,ax káv'h'zb~o Bzeel kapesQ~
latbán eloll.sault ~agánaka j'l:t'nek a visszaeN4kezését.
amely~
nek szli!$gét a k'övetkez6: ltépel'l
,~l"'thatj\ik.

lom hire megadta az at$ls6 lendit~8t

iá~~~:"
észlét
Q

'V:~

.da'Ján's

elent az ~B

címU ir'áá\)4',,~

egy

Vajda tehát, már március f4~6n este aztjavaso~.a,
~Cgy ~jjel ki~
!ltsák ki a forradalmat. lUks •• th AQsé11 el ez~el kapesola:tban •
kö~etke~4ket * "84:;- ~jfél felé' járt-az id6. l1élu$,nyantá'fozni al'!_
ka:rtakl)de Pei6fi aZl jav8sol-;a. h08:f e16bb, hossanak -ha~4:,ozatotO'
!kkQ~Jajda János az aj~6h~z.-~ohan~. ~ecaukta~s
ezt 'mon4ta."U~
~aim. adaig innen ki nem me~ektmig.
nem ha~ár,QZIlak" o S ez a fel~'
sz61alásdMnt5, ,vol~, Az ifjllság elJ:?atározta.'hogy _áana)) ~~8gel
tUnletést rend.ez 4s 6.let.bel,~pi~t1a :~lla pontQt"" /.M1ks-zatha J6~
kai Ul' 4lete és kQl'.~ I~.9ótejezetol.lgyl'p.tt
k~~be diSnt6mQ~
d6n Vaj da a március l5~1
eaem~nyek':
al'akald.sabao
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Vajda Ján",s is résztvett
e B&p()n az esem'nyet "alaki táeáball. ~o~
l~s Alad.á:r "V.~.;Jd.
a JáJ!U)s" c; kCSmyv~'bénk~z11 Agaj, Adolf eJD14kez~seit,
amelyek szer1nt ~ 'ppenmárciu.s 15"1"tb~~átta e16szl$r Vá~"!'

dit í amik.or ez a "p~8ristik

él8tti ttSren felugrett

egy lt,ofaasz,., .

sz~:ny deszk,j~:r$ és' azt kiáltotta,
hogy oa VQosh4za ablaká'b41'hang"",
z6 hazaéltetés f1:r~s'beszéd; a szabáds'gQtfegyverre11k,11,ki!iv~i; me~~enek há~ Bud4rafegy!erért"i
s Vá~da át is vea~tt~ az1tR
j~s~got Bud'ra, de ett ~ k..~tonaság viss,zaverte 6ket •• l)e igy is
sikertilt
!incsi~s.t klszabadi tani a bi.Sr"{:Jn4b61,~' ShQ8Y ellt" k~.jo
'.~tké;z6 ~épfP\ktsJ1 +~thatj~k,.
o,

llt "Ainpid.ó

s diad;'lméil!!'te

t

Vaj4a :r'ezh~ttabbB.llaz
val "f'égz6diStt

o

'

'~2!1C8
kiezabedi.tás.á~
a k1s,z.ábadl tott

a\<c1dban, amely

Itipi1~15n. egykQru m~tszet

nyo

o

o

.!&esics'diadal.~Be~~'t
lá~hatjuk~ • m.etszét,Vah~t Imre P.s~i Di~
.Qtiapjána~mellékletek4n~
j~lént meg. tajda'J4nas e1.s& tlnélet",
rajzi vá~latában azt irta, hogy ·márci~s 15-4n a sereg él'~ ment"
a ~,$O ,lá~.a nap~kban eg"ö lltéa1 éz6noklatot
is 't~rtótta' nt§ptlek,
~elyet riagy lelke~ed'ssel togadtak!!
'
.

i'5~'var.oUssipká,sohOllV.d. Iiye.yolt ta.1da· Ján9s iSt
;

Va~da 1848. al1gue~tus ele~~ft! aiadi4.rt' az 81s6 telhi"áerrt., h()g, a
naza veszély~en
vall: JOini saJát ld', téég~bi szola"16 ~nkéntes. ho,Q,.-.
védnek jelentkezeit., "l,agybecskereken
esküdlStt tel a hires vö:rös~
sipk's b.Qlivédekhea, ahol zász16te.rtcti beosztást
ftl,rt. ~,allegénl
k~nt kezdte meg ka1Qnai, szolgál_tát, pedig telajánlott4k neki a
tiszti
~angot •.Bml6kezéseiben i;t"j~J '."lUSzellberb61,»ktfogás n4).kUl. hadj áratban tisztt~ lenni t ea vol i blszkeáégem t'r.gye."'- 1848.·
decembereben má:r ' .•mesteri ~$llgj a volt.; 184<J,,~llsában, llud*· "
v1se.ategla:J,ásako:" ~ajda miAt mar6<l1 Pe.;eo. iart6zkodott,
A pes-o
ti terparancsnoksigoB
lalálkótott PetSflvel'oaklnek azt mOl'l4ta; .
hogy velesz1.esen
elmenne akár ,unktlcsra ls. Sajnos megint ágynak dIli es betegen hátl'~l~ PestJ'61'o~osj~
..•~ig. Itt tudta meg' "
a világosi tegyvel'leté~el",.
lSkkoIt Bemmel is' qQQnnal
émigrálni
$ka,rt :~~r8ko»szágb~, 4e egés~s6gi '11a.p~ta nea enge~te' meg~ ~og1
1ervét végrehajtsa~ Be~4nyi Antallal lejér megy,be menekll~ s
.87~deig itt b~j~.sott.'Igy ~4gaódött' 41et4~ek·vHrHssip~á$" k~~p
ssaka.
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16t,Va-~ da Jám9s,·Av~rH,ssipkáa
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Ak4rcsak Pet&tl;. ,aj da í's megi;rta a h0l1v4deket diesfi i6 4s ~lzta .•..
\~ ~csatédal't" a szabadságharo nagy ~apjaiban •• vel"S as Bst1
, lIaptk1849. j.~us 20.,..1 számában jelent ~eg először. ~~pf.1;kl5h~
.yers szCSvege ,olv.iuihat6.
,o.

,

i'Z':,l»,t&ti184Smárc1.g4bait., IBUQbás
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!,1lÉrtszételi

id6n it cS1t PetcSfi kl:S~el4ben;mint 1sglerlse" ,- irA~adáro ~Vajda esodáltal>et6ti k5lt4i tehetségének gaz'!.'!

"Vaj~a huzamos
ja·Ie)ml6s
dag~ágát,-

-

kCSnnyUségeH" ereodetiségét,

ae

emberlt\lla~4on.sá8ai

t i8'.

!

i

ha~a..szeJ!let~t6:i·,~nQ.ralmá
.•; a hlzeigés, szolgaiság; kdpmutatás el~
len1,.)4ngol6 syttli:5let4ti'-El1veihe& va1.6 szilárd hUségét, s a$tg
hOgY·"olyan es,mény~ tlSltélyevolt 6 egy rep~blikán~s embernek9 8=
min6 csak Mari\1s-kor~ak kere"ébe illett,yoln_
bé, qe még 49?b$l'!l
is va1ddi erk~losi amllt:roniutls gy~411~ :ritt ki a kor SJ~~llem.á~
blSl,!'. lössmesmUvek1495.o1do/"Vajda
veÍ'sein is meglá1szik Pet4.<?
fi hatása"irja Ktmlds .•' RaiOngó ragasakodása a szaba~s&ghoz,
.
~alamint néhány ~otiv~m 'Kel ~éhivatala.
~Bbéd u~án~_"Szln6s~~
barátaimh~z~ t' ~sé f61dem','.s$ hazámttcimti,verseibén,'Pet'ti
hatác..
sát blE'1011yitja.'
.
.'.".
.
.,...

isó' ~ad.t1a,~·
AlholVad
ct o t;o '.. ,n· oa' a

·János. a s,zabadsá ha
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1,everése,tán.katóllás=
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'Y:a~da János ·~viiágosife&,T~rl~tét~~

utá~ '.$~4J~~gyébenp; "lal~e .
sz~nfileg a vaá11 erdésBh~zba~ hllZ18 lJleg lI'lagat. ~·t'en felgY6gyul t
betegségéb~lf araiko~ H~YJlau p~ranesára.je1entkeznl.e
kellet-t min.•..
dan volt honv'dtls~tnelt.
Vajda .Jab1.~s1849 'decemberébea jelentkezett s akkor beso1'Ozt,~áceászál"1hadseregbe
k6~leg~nyneks elóbb
stáj erországba, maj dt.OD:lbiQ'di4.l>á,
Padllába irányi tották."K.'~Unkijn
égyXVIII.századbe11 festm4nyt látunlf. a régi ~adu~r6;t!

.. ',' ~'''izc;ii:fÖld .aho.1V.~ d,a· sokat uta o',tt az 18
n

.B

a~

e~n cm no ....

&~es éve'kbenG''.' .

"""",

1850 végén Vad, dát~ ~1bocsá tották a katonaságt61. Ekkor Vajda Ht;i~a<=>
SOIl, ~ajd Budán a földbeesl'si
hivatalnál vállalt munkát, mint
napidijaso !.bben az időben sokat utazott az Alf~ldan6 ~épflnktsn .
. egy jellegzetes
alföldi tájat látunk Bp~nyi ~éla képe nyoIJuánd
c""."
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e18cS ,ldl1<Sn kötstb,~~nme elent. mUves,tq34a
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Vajda Jilios l.B54-bén ott~agyta a fCSldhivat-alt és végképp az iro,:;,
dalo~aksaeQtelteéletC§to
!!ls6.tkt11~n k8tetben megjelent mUve
,egy hat4nekese1beszéló
kl5l temény "B41a királyfi"
cimmelO'la54~ .
ben ~elent JllegBmich iusztáv k1-ádásábsltlo.eséje·vékonypénzü tö~
t4net as'· elbu.jdos~t B4;ta királyfir61; . aki el5bb két· cseh vi t4zt
v(gle,ma3d
a p(fJJteránokerős fejedelmé~, aki fellázadt-ura,'
a .
lellgyel·ki~ált
elle.ö .41aa1en8yel
királylányt nyeri jutalmn:l,o
Vajda "Sfla·kir'lyfi",..,bu"
a néplPése optim1zmus~t fejezte kis a'·
, derék·.i tés gy~z az életben. A kQltemeIU't Vajda Arany János Ipl.p
dij~ak hatása alatt iriao'Hiázen.4ppen·l854-ben
jelent meg' a
'foldi estélye. SajnQs .esak a 1á~gy.álaeztás és néh4ny ~Qtivl;1m .
-Vall az· At&ny János hatására 68 ~em az alakOk ~ege1eveni tésének mUvész~.~e.KépUnkönaz el-86 kiadás~'iJnlap~t
láthatjq.ko
.
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.-ina·:,Va- d~ János, Dagyszerelme
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~Vajda JáIlQS Bach-lt0t;szakbe11 PQ:);i tik"i 'csuggedt~ége azalapj$,
.'
annalt a Dl\gy szenvedelynelt, ,amelYQekdrámája a köl t6t egy életre.
megrendi ti" '. irj a Kom16s Áladár. Vajda JáilQs bu.dai 1akássd6j ll~
nak; ~ratoehvillnak,Georgina
nevUli1nyáb~ már odak61ti:5zésepillanataban szerelmes letto lés6bb, 1896-ban igy irta le a lányt ,
$emPléni.Á%"pádnakc".Magas,.bar~a, karesu lány volt", Vajd'a 1854~
ben meg iskérte
'ina ~ezétt de a leány ~em viszonyozta a ,k61t6
....
,
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'igaz érz'éseit P€nzsóv~:r~ k~eér teremtés ".,1 to A fényre vá.gy6 4,i9"
nának nem kellett a szegény költ60 A leány ~r akkor a~t yal16t~
'ta9 hogy a szegénység a legnagyöbb csapás s ezth·t olyan, embert ke~
reset,t Vaj da hely~tt, aki J)~nzsóvá:rságát kielégi tette o (\ina 24 é•••
'v~s vol tu" amikor apja f~lkl51~iSzött·Béesbe 11,856/ ci Bkkor Gina 'már
gr6f Esz~erházy szeret5je v0lt~ eJtit6l h~~almas vagYf;)ntörokölta
k4t bécsl. palotát!) wfélmll110
foriptotesren(eteg
ékszertQA1~
litólagmost
l11árszivesen fogadta "Qlna Vajda közeledését, de a
k61tó akkor'már ",ieszautasitottao Gina sorsa ett61 kezdve reg'nye,..
s~n!) majd tr~gi~us8Jl alakult,,', - ""
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Ginag aki id5k8zben felvette a Vár~elyi,i~let61eg
K,resztleánya
ézerin~ Véghelyi Iae'Yet!l
lőragl61eek,i klSzben beleszeretett egy 0~Gezi nevU akrobatába, akinek ~ábeszélésére minden vagy~nát pénz~
zé tévell ci;rltusztalapltotto ~l(rslll1OrGszival ,éshQssza'bb IUil=
földi ut után 9sódbe j~tott9amire
as akrQb~ta 'megezöki:Sttaz asz,:",
szouyt61\')aki mint Georgina von ,O~oszy hirdette mUáorsz4rnát, miként ezt képünk ie mutatjao O~os~ival va16 szakitása utáng eJna
r~hamosan eUllyedta társadalmi lej t.6fh'.lm!lyel1 karriert csinált
eddig!) o,lyan mél,re zul;lantmosto Anyagi csődje \itán Dlosodát nyiR
tottp de iizlete h~rmegbukotto
Gina az italnak adta magát!) be...
tegesked~i kezdett, b,'emester lett aPráterbeI). és olyan szegé';"
nyen halt meg; hogy ttimegs1rba temették ~1~9~~ofebruá~
12~éno
Igy pusztult el laáda János "halhatatlanná énekelt" azerelmeo
l

230 A ,"Husz év mulva"-cimü Vajga,..verskézirata és nyomtatott
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Gina Vajda,iános életéJ!l,ek
egyetlen igazi llagy szerelme volto~Egy
bolC!>nd!,
aki szeret" ciíoü elbeszélésében a fóhóesel ezt m~ndatja:
"Ahhozg hogya gl"á.niteziklafelolvadjon, ~gy rengeteg o:rd6 lángja nem elég"o Ezzel "azt az egyedll! és mulhatatlannak tün6 ézo'i'>
,sttéet akarja VaJda jellemezni, an benne is megv~lt, akárosak el.••
'beszélése,inek hósébeno Es- Va3da valóban mulhatat1annak érezte
ezt anagy szerelmeto Hosszuéytizedeken
it ujra meg liljravisszatért~~a
.emlékéhez,q .ár az' ~regséa kU~zöbén ~p.n" amikor 1876 .••,
ban megl.rJ& $- "Husz év mulva"cimU verséto '-1892-ben irta a "Har, mineév mul"1~" Co k.öl.teménYét.o
A.)!lákszemek"~9 •• ciklus harmadik
-darabjában az "Elmult id6"-benis~~inárc$1 ir és ezt a nagy szerel ..•
met dolgozza fel számos novellájáb~ul és 'egy elbeszélő köl temény~
beno Feljegyezték Vajdár6l~ hogy egy 11~a képmásához hason16 geor~
g1ai n6nek ujságb61 kivágott ~cképe ~lland6an ott ft1ggö~t asztala !ölött9 Petófi é$ Nall~le0n arcképe ma-ll,ettoAz elveszett
szerelem felett érzett csöndes borongás hangulat~t mUvés~i tömörséggel fej ezi ,ki a kJ:SI
t6 ebben a vereéb-ent amely e16ször az É~etképek 1876=1 évfolyamában jelent meg~ A k6ltemény kéziratát 1879~
ben leközl51te a "KoszQr~'!<!~naek hasonmását láthatjuk kép~nkön a
vers nyomtatott sz~vege melletto
irott elbeszélései közUl ~ ol~
Vajda János az 50=ee évek közepén a "Magyar Sajt6" Co napilap 41land6 belső munkatársa letto E napilapot ama '!tlrlSk
Jánosszer~
,
kesztettel)'aki 1847-ben_a
Gazdasági
Bgyletnélalkalmazta
6t
oV'ajda
.
..
.
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Jáno~ az 50-es ávekben novellákét ie irt. Az a850~t6l 1B5e-ig ~er~
jedó id5ból 15 novelláját iemerj~k. ~ ttQvelláktárgya igen kül~n=
bez~4, Vannak 48-astárgyuak,
'vándorsz1nészkQrabeli eml4kek, ezeR
relmi tárgyuak és anekd6taszerUtörténeteko
~F6 érdekeseégUk ezá=
munkra szembeez8k6 ijnéletrajzi jellegtlk" ~-áIlap'itja meg Kom16s
Aladár~,.~Vajda,rendszerint még h6sek<:Slt6 vagy müvész voltát sem
titkol~a el. e a legtöbb. J:l$vel,lát
el tudjuk helye~ni életének
ltijleókijri.tlményei
vagy beleófej'lődési adatai kl:Szé". Az 5Q~es á~
vekben ir~tt noyellák közUl nyolóat Vajda kül~n kötetben 1s kia=
dottHomcnnai_i4la
álnével\t,!'Blbeszélések"cimmel 118Slló 5épün9
, kan 8$!'.B:lbeszélések" olml •.
pja láthat60 ~0!l11ósAladár lttizlie kij=te'ttel kapcsolatban, llogy Vajda azért választott álnevet' amühöze
mert nem akarta irc51 hirnevét rontani vele~'ajda ugyanis igen
;ressz véleménnyel volt ezekr6l a novellákrólo /iHagy Mik16ahoz l•.•
pott 22. leveleb61 t~djuk ezt.1
'

lJ.\meg~enéslte'te~
jiópiier
Káróly.

@

aki Vajda, Jánosnak ,Liszt 'erenohe~ irot.t ",er.".
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Vajda Jánoaban lankadatlanul 'It a Világosaal átélt válság ereje~
amelyné:t csak a nemzet jlSv6jébe vetett hite volt ér~eJebbo Ebből,
abizalQmb6l
fakad az a vers is, amelyet Liszt Feren~hez irt
1856:"'banoyajda'e k~lteIQémyt abból az álkalombÓl irta1 hogy az
Eszte~gomi mise előadására Pest~e érkezett Liszt lerene tisztele~
tére 1856~ al1g~szttlfl
l?""én Unnepi vaQs~rát rendezteko AkGlte,,",
ményt itt Bopp.ler KárQlymegzenési téáében férf1négyes a4te, e16~
A H~lgyfutár szer1nt, ahol a vers megjelent, a ,.-llághirtt
~ene""
eze.rz6 "kivánta megismerni a nagy, köl teSt. ki neki tegnapelótt mu«=>
tattatott be. ;JJlszt ez alkalommal Vajdának ia kijelenté~ hQgy
azt akarják,'mikáp e1s6 ,operája testesttil s lelkesttil magyar legyen~6 IH6lgyfutár, 1856.aug.l·Kép~kiSn Vajda János versének meg.",
zeDés1t6jét, Erkel 'erene barátját, l>oppler Xár-olyt látjuko
2§:(:Á-:X§v.11ág
,§$erxesztett.

cimtihetilapa,'!Wel~et Va.1da JánQ~'1857-tó~
"
'
, ' , ' , ' ,

l863 ..•
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1857-ben Vajda János hetilapot inditott Heekanest $us~táv kiadáéában, ,6vl1ág cimmelo~épUnk~n
a hetilap egyik számának borit6lapjátláthatjuk,
amelyen
az
e16fizetésl
feltételek 'is'olvas}iaték.
. .
~
..
..
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• N6v~lág f6szerkeszt8je ·Vajd. Ján~s vol"és szlves~n k~t51'e ~Z
3tvénes ávekben 'lt legnagyobb magyar ir6k irásait. A N6világ i-,
r6gárdájáb41 olvashatjuk: 4rany János, ,T,lta1McS:: nevét s mellet- "
tUk eg1 egéss sor akkori ntag1ar kiSlt8,lr6, mUfoI'dit6 nevét, mint
pl. peg~é .Alajos, ~Y\11ai Pá.l, yas Gereben, ~ajza Jenő IBattza József fiaI. iépfink<:sn
egy olyan számot láthatunk, amely Jókai egyik
novelláját kHzl!. " N6világbail egyébként szines mellekletek is
'"
jelentek mego ~zekkel 8 n&olvas6kat akarta kiszolgálni az fizleti
vállalkozásban nagYOEl jártas Heekenast iusztáv.
~oDivát~e+lé~iet

-

a !~világ l858 •..
ik' évfolyamának egyik számáho'z.
"

Heckenast eusz~áv, a N5világ kiad6ja, a n601~as6k számának ri~ve.
lése céljából, minden szárnhozegy Be~linben nyomtatott szines di~
vatmellékletet is adott. A:divat~ovat anyagát egyébkánt a Brüsz~
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szelben emigráci6bam é16J~sika Mikl6s felesége szolgá1t$tta~ A '
Jóvilág igen n~pszerü hetilap volt ,az 50~es években s k~zkeQveltségétesak a H61gyfutár multa felfilo Vajda Jáp,os sok hQzzáértés-,
seI szerkesztette a 1a~ot sitt emlitJükmeg a k6lt6 más irányu
ujságir6i és szerkesztői munkásságát: l86l-ben Vajda Já.noe "Csatár" cimme:t indi tatt hetilapoto 'Béhány,cikkt6l (',1
tekintve ~ az egész la~ a Vajda, JánQsmunkájának
tekinthet60 1863-ban a Magyar
Sa.jió Cl.mU lapnak volt a belső mankatársaoVajda
János kezdeményezésére indult I!legl867 bena
MagyarUjság eid'politikai napilapo a~e1ynek6 volt a f5m'EUlltatápsa.
Az 1874...
ben megin.dult S~6zat
eimfi hetilap is 'csaknem kizár6lag«'Jsana V$jda mlUlkája' vol t ~ Végezattil megemlitjUk azt 1s, hogy Va3daJ'án$S a Politikai Uj~~nságok
eimü hetilapnak is rendes munkatá:rsavolt lB?e .••
t61 l895-igoHétf'!,
r61?hétre $ásfé1hasábos p0litikai beszámolót irt a lapba4
'
g

2i""

Va da János Bsszeállitásában me ele_ntltemzeti Lant eimU
t 6tetes antol
a els kij et ne oim a 'a~
e 8

k

~Z 1858qik é-y igen termékeny volt Vajda ~ános irdi életébeno

IB5B<=>

ban Bt könyve jelent meg~ • 15ltemények bóvite1:t, ~Io,ltiadása, a
'emzeti ~ant eo antol6gia!) a Magyar iiépek Albuma coképgytijte=
mény~ Qé~~d~ "Ae 'afrikai or~ázlánvadászat" C~ k~nyvének forditá~
sa és végül élete legnépszerf1bbmUve!) 'aCserszi1vássy Ák,<3S álné""
ven megjelent ".la vadászat mestere" eimü könyveo Ezu1;tal a 'emzeti
Lant cimü antc16gia e156 kötetének cimlapját mutatjuk beo Bbben
az agtol~giában VörösmartYg ~ranyg Pet6fi~.~i~znyai, ~6th ~álmán
,és mas kol t6k legszebb hazaf í.asverseit gyüJ t?5tte egtóe VaJ d a, Az
e1s6 kötet cimlapja mellett k6z5lte Vörösmarty arcképét i~o
309: A ~.8yar

cimlapj $.0 Ela6 kiadás~

Kápek Albya

i

_
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Csupán megélhetési szempontok vezették Vajdát, amikor Ba~abás
Miklós acélba metszett rajzaihoz szöveget irto. jobbmódu olvas6k~ztsnség'számára késztilt ez az album, amely Heokenast Gusztáv ki~
adásában jelent meg~ 1858-bano A rajzok D;\elléirói rutinnal mag~
alkotatteikkeesk.éket irt Vajda9 Plyan irásokat", amin6ket a köl t6 '
százszámra készitett9 hogy megélhetését biztoeitsa,
".

, :~i(/B,arabás U:1k16s önaroképe ~
iS

~

_

.

Barabás" V1klós készitette azokat az acélmetszeteket, amelyek mel~
lé 'adda Járü)s'rö,vid eikkecskéket irto ~épiinkön a Magyar :Képek .
Albuma képeinek alkot6ját, ~arabáa Mik16st láthatjuko

Az elsó kép eimes A'postagalambo
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Jósika' Mik16s "Aba!i" oimU müvéhez~
. I

!kos álnéven irt "A .
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'Vajda ir~1 sorsát j6l jellemzi, hegy mflvei k6zfil ennek a~ ir6i i.e>
.
.gény n'lktll, álnéven irt vadászati szakk5nyvnek volta legnagyo.bb
sikerel lS,6-ig négy kiadást '~t' mego ~yelvéazeti érdekessége a
könyvnek, hogy előszavában magyar vadászmUnyelvetsürget
az iró. A
k5nyvelsó kiadás$ l859=ben~ 'Pesten jelent meg Heel,tenastQu.sztáv=
nálo ~ellemz6 Vajda ir6i sorsára~ h~gya· következ6 évben kiadott
"1észhangak" cimU verseskötetet esak saját kiadásában jelenhetett
meg, mert az nem volt j6 fizlet egy hivatásos kiad6il-ak~miközben
az Uzletet jelenté ~adászati k~nyv nemsokára második kiadásban is
elfogyotto ~bben az időben Vajda fó j6vedelmi forrása az ujság=
iráso De az sem sokáig kenyere 9 mert l86l=ben otthagyta a ~s$tár
cimü lap szerkesztését. Ekkor'kezdődBtt Va~da politikai szereplé=
sének legérdekesebb és legváltozatosabb idoszaka: a'röp>iratek kor=
szakao'
.

Vaj da János irói-köl 'leSisorsára j ellemz&" hogy amig a vadászatról·
irott, csekély irodalmi ér~ékü k5nyveriégy kiadást is megért, addig v.erseit saját kiadásábaJ:l.kellett megj elentetnieo •. "V'észhan=
gok" Co 'verseskHtete, melynek cimlapját láthatjuk, a kelt6 sajá.t
kiadásában jelent mego Ezzel le is zárjuk Vajda J~nos él~~ének e1=
s6 kO;t"szakit.Az 186e=ss évek elején Vajda ismét belevette magát .
a PQlitikai életbeo Meglátta, hogy "a ~öznemesség levetette 1861~
·ben a demokratizmus leplét9 amelyet az elnyomatás korában viselt
.s most kidertilt, hogy ugyanaz maradt,.am148
e16tt volto' Vajda a.••
zonban eláruljap hogy még mindig jakobinuslszenvedélyesengyü=
tH'!i a feudális intézményeket és erk51eséSket- ....
irja K0m16s Ala"=
dár. Az ezek ellen folytatott kiizdelemmel kezd6dik Vajda Jánes é•.•
letén'dtuásodik korszaka~ amelyet diafilmtink következő részében
ismert.etUnko~-.
. ._'"
.
•

•
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Készült a Felsőoktatási Jegyzetellát6~állalatnál
Fele1ős vezető: B0jkovszky Lajoso
.:
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