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B.évezetés
-,-_.-/Diáfilmünk elsd részében Vaj da János életenek és irói mun-·
kásságának az l860-as évekig terjé~6 id6szakát vizsgáltuk. '1861.
után Vajda János az egyetlen magyarköl t6. ,&ki megszegi a k5telezeS illemszabályokat. a néha éppenséggel oly e~ds,fénnyel, amely
sérti kortársainak'félhomályhoz szokott szemét, belevilágit a
magyar társadalomb'a. -A -48-as eszmék fénye az~ Gyülölettel nézi a 61,,:,teSl,
illetve a _67~tdl ujból nyeregbe ülcS feudális világot .
s e:polgári demokrácia eszményét lobogtat ja versben-és prózá_ban évtizedekenát"
•.•irje Komlós Aladár-"Vajda János" cimümonográfi?'jában. lB61elején Vajda már tul van, a válságon, amelybe a,világosi. bukás juttatta. 'Ujból megtalál ta magát" nem. in- .
gadQzik többé. 1861. április 4-én, két nappal a magyar országgyt11és megnyi tás a után 'Vajda t mill-t,
tulajdonos és fele16s szerkesztd" Csatár. cimmel :meginditotta hetenként egyszer megjelen6
politikai".néplapját. :Ugy.anezen~v végén azonban otthagyta lapját s 1862-be;c.gyors egymásutánban Aristides álnév alatt két
röpiratot ad ki. J!:ttdlszámitjuk irodalmi-munkásságának második
korszakát, amelyet jelen diafilm *'...
"tárgyal•
t. Az~Önbirálat· clmU röpir·a~·~cimlapja /1862/
-~'1861-végén;-lÍlint-möfidöttÜk~"Vájda
-öttháSyta lapját, a Cs·atárt, s l862-ben, gyors egymásutánban Aristides álnév alatt két
röpiratot adott ki: 1862 julius végén az "Öhbirálat"-ot, majd
október végén a "Polgárosodás"-t,
amelyekben-azemhefordua a
megegyezé'st akadálYGzé -pGli tikával. Mig a Csatár' cí.mü lapban·
.a függetlenség eszméje állt gondolkodása eldteré.ben,most fdcélnak a társadalmi él~tátalakulást
tekinti. Az "Önbirálat'" f6képpen a középnemesség büneinek kipellengérezésével foglalkozik,
a "Polgároaodáa" inkább az iparosodást szorgalma~za. Vajda az
uj Magyarországot -nem a nemesség uralmának megdrzésével akarja megva16sit8+li. hanem az ellen,. annak egyidejU ledöntésével. Az
Önbiralatban kifejti Vajda, hogy ,l!1 köz6pnemességriekát kell alakulnia müvelt és munkaszeretd polgársággá. Képünkön-az Önbirá..;.
lat cimlapj. látható~
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ttPolgárosodás" cimü röpirat cimlapja /1862/
,-' ,"-'NIiütán'az ~"Önbirálatoan" kipellengérezte Vajda a középnemesség vaiamennyi hibáját, a "Pol~árosodásban" megmutatja a társa~
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deImi fejll1dés

utját

s annakvégs6

éélJát

a polgároaGdásbanje-~

.

. 1ö11 meg•. Mihd az önbirálat,
mind. a Polgárosod.ás nagy visszhan~ .
got kel tett amagyár kqzvéleménybellit lz ·a nagy visszhang bátori-O

totta fel'Hecke~aatot
arra, hogy y~~át bizzameg
a tulajdonában lév6, egyel~re Jóka:!. által irányitott
Magyar Sajt601.ü napilap

szerkesztésével.
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vajde.~röpiratainak·él~nk
ViSSzhanijáb6l
a:leger6sebb
Kempelel'l_Gy~z6 cikksorozata
volt, amely a nagyváradi ,B1.har oimü lap. ban jelent meg a ,amelyet ké.s'bb Kempelen könyvalakban iS'kiadott • .vajda ekkor már a támadások középpontjában'o volt 8 igyami ...
kor elvállal ta a Ma'gyar Baj t6 szerkeazté~ét;
már. a bojkottálást
is kihivta maga' ellen; Bzzelmag;yarázhatÓ.
hogy 1.864 els~ felébeti felk61t5z5tt
Bécsbe.
'.

,4,.

Bécsi látkép. Alt Rudolf metszete a W. század elscSfeléb61
"Vájda - János .01863 -lanuár 'l~én -vétté" át -a -Ma~yar" Sajt6 . einiü
olapot. A lap e16fizetési
felhivásában·a·következdkben~fogalmazta
meg'programmjáts
'.Irányára. nézve Lapunk a gyökeres javi tás Fradiealreform/,
az eur6pai emelkedett szabadelvUség.
szellemére
nézve a polgárasu16 ;nápiség képvise16je l.esz~"Jajda
azonban
nem léphetett
a békés a Lkot émunka utjára.
oRtl~1ratai miatt aoro·zatbs támadásc~ érték. Kihivta az ir6ko~aragjátamiatt
ls, 'h(l)g)'
A:t'any Jánost érdemtelenÜl megbi~ál ta'. Elfogul tságában tettleg
bántalmazta
'l'haly Kálmánt. ~Undezeken tul, ,Vajda as emcz-uan tapasztalta,
hogy irótársai
bcjkottálni
kezdik.' Igy érlel~dött
ineg
benn:l it. gondo La't, hogy Béesbe költözzék,
J.864 'elad felében útazott Bécebe és' 1866 nyaráig ,maradt ott •. A Jt6t' e azt endd , amelyet
:B~osbe töl tött. lassacskán
megnyu.gtatta Vajdát •. "Pest ~S· Bé;ca)',:
. c1mü tároája
érdeke.a bepillantást
~yujtéletének~ebbe
a rejtve
'. maradt szakaszába •. Vaj da János 1866 nyarán . elhagyta Báeset és
visszakBltöz5tt
lestre.
.
5f ·Peat':"Buda' a XIX~ század ha=madik. ne"edé'ben'
. o- - "
. , o, -Ó:Ór
-o __ _o .
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-;-1866 nyarán kBl t15Z5tt'. vissza Pestre yaj-da Jánosc:.,Itt kézdetboen 1eirhatatlan
nélk1Uazések köz5tt élt. 1867. 'árpil1sábán
a Magyar Ojság -otll1U napilap munk,atársa lett •. Itteni mflkBdése
miatt a °J)aákpárti ,.Pesti Nap16 ll'l.egtámadta 4t.' tajda a Pésti Napld f6szerkeszt6j~hezt
Kemény Zsigmondhoz irt nyilt levéllel
válaszolt.a
támadásokra a'abben'az
é1eshang~ irásban leleplez't,e
a Deák~párt vezet6 klikkjének mesterkedéseit.
Érdekes fordulat·
állott
be ebben az Ldö ben Vajda' János politikai'
f$lfagásában.·
Az 1861 •.•
ben még a kiegyezés hivek~nt omegnyilatkozó ir6, 67 ••ben'
8. kiegyezés
ellenségeként
szólalt meg. Kiegyezés-ellenes
néze~
tei t Vajda: Mag~ar tJjaágban közöl teels-ósorbans
ugyancsak ott
jelentek
meg anem~etiaégi
k'rdéa.m~goldás'ra
vonatkozóirásai
o'
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is. 1868 ,augusztusáig dolgozott ,Vajda Magyar Üjságba. ,Onnanval6
kiválása után Heckenastnak' egy másik lapjában. az Aldor' Imre "
azerkeszte,tteAIftpZászlóac1~U
hetilapban folytatta közirói
tevékeny~~gét. -~épiink~:a,~~st-Budátláthatjuk ebb61 az i'd6b41.
,~da

János-Zgy

honvéd,nap14ja-c1mü'könyve,'amelynek

anya';'

,a,A<Nép(r~z1'-áia &lmti~hetl1apbaR-j(ilent,meg-e16szGr,. ',
..:',"
-', r

"

:

" - : "A,"J!4p-Zászl,ója-elmü-nitllapoö"i:özölté-Vajda"Jáhos ennek
a k6nyvecskének as' anyagát '186S-ban. Iz az emlékirat az 1847":es
pesti kt5vetválasztást'cSla yilágosi fegyverletételig lefolyt id6 " '
néhány általa'átélt jelentetét irja le. Az emlékirat a ,forradalomr61 ad á-tfogóképet, e.sak néhány jelene.tet ragad ki oe16-,
le. Az emlékirat 186''littbenkönyvalakbanis megjelent. Ezt .az e186 kiadást ábrázolja képilnk~ JSkkor Vajda már ismét bekapesoló,dott az irodalmi életbe. Nemcsak közir6i, hanem szépirói tevé, keri3"ségeis intenzivvé ",állt• .J.()lt~itevékenységének megindu- "
lását egy 'nagyszerU kiegyezés-eilenes vers, ~elzi: :a§uzitáil'dal. '
1871-ben a YasárnapiUj ság munkatársa lett.,qgyan.csák':ebbeli-azévben. beválasztották a Kisfaludy-Társaság tagjai közésdt 1872-'
~ ben a '-'ársaságkiadta lajda' kBI teményei tie.
I

fj

•

/"

Vajda János 1872-ben

- ---,~·-'.-,l872;;,öén-~éléÍlt~kmeg Vajda János ujabb v-ersei fl Kisfalu- '

ay !ársasÁg,ldadásában-és

ugyanebben az évben közölte a,Vasárnapi Uj ság ezt a j6lsikerfllt metszetet .Vajda Jánosról. A kép
,
ltusz mUve. lajdát ebben'az id6ben f5leg'két irótársa pártfqgo1ta~ Ábrán:v:iEmil és Endr~di Sándor. Anyagilag pedig Heckenast,
a könyvkiadé -áll mell '~e • - ,.,':_' ,- . '
,

,

,jt. Bnd:t.6diSánd~r* Vajda János barátj!,
..,-".',
~J>sóke.i-tü.ád6't'·Vájda"JáÍlÖénak-egy igas barátja ,volta
Bndrc5dl Sándor.'Endr6di Sándormár1871-ben
ezt irta Vajdár6l'a
_ 'igyel~cimU lap'augusztusl-i' számában: "A nagytehetségU Vaj~
da lanost,ki
ktilteszettinkvégtelen kárára mUktidése délszakán
hallgatott al, most tal;1,-esen
ignorálják". ~ajd a _Haladásban'
1872-ben sikraazá1lt'Yajdamellett
&1 azt irta kl5lt6-barátjá1;61,
hogy~IÍlélyehb t hatalmasabb 'érzésekett tömörebben, megráz6bban-,
egy magyar költ' sem adott mégM. Vajda mindinkább belemelege-'
datt a munkába. 'Nagyobb költ6i-vállalkozásokba is kezdett 1872
utá!1,s igy lS73-ban megkezdte Találkozások cimUversesregényét,
amelylB77-ben~elent
'még~
.- ...'".,
.'

'ii
~~Tai~lk~zások.
~~

'e1s6 ~iadásá~ak eimlapja /18?7/
_'- - .. -::Bi- á. -versésrég'ny- jélzi Vajda' János iró! -magáratalálásának
'"kezdetét. 1873~ban kezdte irni Vajda János "Találkozáso~" cd.mü
budapest:i.'életképét, versekbent~ahogi
ezt a e1m1apon is olvashatjuk.AmU
Puskin hatását mutatja már annyiban ls, hogya h6s
itt is cserbenhagy ,egyhü s:advet, aki szeret s ezzel. tönkreteszi
. sajátéletétM~,ál1apitja~meg~om16a
Aladár. A varsesregény azt
-
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a··vil·ág~t·
ábrázolja,
- desz ujszerü környezet' élesebb szineivel,
tudatosabb kiemelésévelamelyet novelláiban is ábrázol t. A.mU alapeszméje: ~az. érzékiség uralma az ember nemesebb'
érzés ei felett.
Koml6s-Aladár idézett monográfiájában
kimutat-.
ta, hogya történet
a vi16ságbanis
megesett. Hóse Zerkovitz
Szid6nia,pesti
tanitón6 ·volt /1858-1907/. A szép és érdekes lány, aki irodalommal is foglalkozott,
.1874~ben ·MUnchenbement,
hogy az í.né azrid legyen. Ott ismerkedett meg egy. fiatal
göröggel ,
aki hercegként szerepelt
s aki .Szidóniát feleségül vette'.' €.sak.hamar' ki-derül t aaonban , hogy a: görög ".llerceg" szélhámos és' nemcsak hercegsége,
de vagyona is hazugság. Ekker Szid6nia. el·vál t
szélhámos férj ét5l és visszm,köl tözött Budapestre. Ez·t a történetet irta meg Vajda a.találkozásokban,
költdi lormáb~n.Kom16s
Aladár azt irja a "Találkozásokr6l"-,
hogy "Ez Vajda legépebb,
legt~bb/müvészi
gonddal kidolgozott
epikai alkotása",
Vajda irói
magáratalálásának
utját még egy mási·k mU is jelzi:
tfAlfréd regénye" EgyébkéntVajda
a 70-es években igen sokat aolgozótt".l.e.
forditotta
Misard: "Tanulmányok a renaissance
és reformáci6,koráb6l".cimü kétkötetes
mUvét is.
.

'1,9. ,A' "Magyar bors" eimU anekdotagyUjtemény elé6 kiadásának cimlapja~ - - "'.
. ~. - ' - . ..;
-' . ,
--" Tisztára megéLhe t aí, o'ko k vezett~k Vajdát· arra, hogy egy
anekdotagyüjtemény szerkesztésére
adta fejét~ Képünkön a "Magyar
bors" cimU'kötet elsd kiadásának cimlapját láthatjuk,
'amelyet
Vajda szerkesztett.
A 70-es évek vége azonban nemcsak asekélyes
alkotások ideje, hanem a komoly és értékes ·köl t6i termés id6sza'_ka is. Következ6 képUnkön az bbőL az id6szakb6.l származ6 egyik
legszebb Vajda-vers szövegét láthatjuk:
"A vaáli erddben" c. verset.'··
é

é

ilt~"A vaáli erd6ben"cimü vers els6közlése
a Vasárnapi U~·
március -21-1 -számábaB . -.
. ' ..,
," ...
"'Ezt" a betegágyban irt verset Vajda János a Vasárnapi trjsá,g~
ban közölte e16ször. A ver-s Vájda köl tészetének,világszemléietének 'elborulását
jelzi.
A halál, a rettegés,
l875-t~1 igen.jel..lemzd vonása Vajda egészköltészetének.
Kom16sAladár azt irja
, ezzelkapesolatban',
hogy "a halál azért válik l875-t6l gyötr6en '
álland6 s közeli problémává Vajda számára, mert az egykoru magyar
'élet nem ád megfele16 cselekvési
lehet6séget"éselég
tartalmat
életének~". Ebben .a pesszimista hangulatban irta Vajda János a Találkozás.oktestvérmüvét
,az "Alfréd regényét" 11875/ ~ Ebben a ~.
viszonzatlan
s aer-eLem tragikumát és ugyanakkor a köl td öriérzet.
a'felülkerekedés
vágyának a mesteri rajzát adta.Pesszimizmusának, magánosságérzetének azonban legmÜvészibb kifejezése '"Az üstököa" cim~ verse, melynek szövegét .következ6 képünkön láthatjuk.

12. "Az üstökös" clmU vers szövege a Vasárnapi Ujság 1886.1 számábél- - - - _.". '. --'.- "c
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A vers Eötvös Károlynak a Vasárnapi Ujságban irott cikke
után jelent meg. A :költ6.m~vé8zi tömörséggel ábrázolja magánosságát,'amelynekjelképét
az üstökösben látja •.A költemény megihlette Jank6 Jánost, Vajda János egyik kötet~nek IDal és beszélyl illusztrátorát is. KövetkezéS képUnkön a "Dal és beszély"
clmU kötetben megj~lent illusztrác:lót láthatjuk.
'
lJ, Jank6 János raj za;Vajda .Táno·s"Dal é8 beszély" Cl.mu kötetében,:-.ahol-'-"Az·
üstök0s'-"-is -megjelent, - '. -,'. --,'.' ---','"'.'
.
"'-'~Jt\U1k6'Jánös"étzél"áazimbolikus
rajzzal akarta érzékeltetniVajda
János ken tészetének~ellegzetességét:
~ magánosságérzés,
-a társtalanságtudat
kifejezését. Következ5 képünk5n a "Dal és
beszély" cimü kötet cimlapját láthatjuk, amelyben ez a-rajz is'
megjelent. A kötetnek az az érdekessége mégt~ogy belsdcim1ap~
,ján közli Vajda János .1877-ben készült arckép ének másolatát.'
Bz is Jankó JánosmUve.
-Ó:

.'

+.

/

,,id·•. A "Dal és bes,zély'"cimükötet

belsé5 cimlapjai
, -.' A- éiIill.ápöfl-látnaté Vajda-arcképet Jankó János egy 1877-ben
'készült fametszet után rajzolta. KövetkezéS képünkön az eredeti,
1877-:-benkészült, Vajda-arcképet
látha·tjuk.

l:á*

lajda János l877-ben "
""Ez" á" kép -az" évbé5l való, amikor a Petó fi Társaság megalakult. ~ajda nem lépett be a Peté5fi Társaságba, j6l1~~et annak
lapja, a Koszoru nem i~ egy magasztaló cikket irt rola~ Komlós
Aladár ezt irja ezzel kapcsolatban~ hogy Vajda "tartózkodását
alighanem az magyarázza, hog'y elvi ellensége volt az efféle
társll1.lásokÍlak
s a tekintélyes'Kisfaludy
Társaság tagságát is
csak kényszerhelyzetben
fogádta el. A magánosság már nem pusz'ta hangulat nála,hanem
karakter-vonás". '~Viszontmélyen'bántotta az Akadém~
mellé5zése" - állapitja meg Kom16s. Bántotta
az is, hogy olyan mostoha viszonyok között keliett megjelentetnie költeményeit s éppen ezért igen keserü gunnyal, de in-'
kább vádl'an'fogalmazta
meg összes költeményeinek l881':'belikiadásához a kiadói felhivást. Ebben az előfizetési felhíTásban,
amely 1876-ban kelt, -többet közt ,ezt irja Vajda: "Ami' engem "illet, egész ir6i pályámon a meggyéSz6désem' szerinti·igaznak
szolgálatában, pártokt6l és hatalomtól függetlenül, sokkal inkább .
---elfeledkeztem saját személyes elé5nyömréSl,·semhogy azon az er-enesés uri. cliquek egyikébe tartoznám, melyek tagjai any~gi tőkére a közlönyeik ajánlatára támaszkodva, most már egymásnak köl-csöntis kiad6i, .vevői, birálói, dicsőitőiegyszersmind~.

-

16, Azoknak azir6knak
a névsora, akik1886-ban
elé5fizetési fel.::
h.ivást"bocsátottak ki Vajda János müveinek kiadására
Vajda" Jáfiós-műveineK 'éöréáré.·igén' j ellémz6 'éz 'a dokumentum, mely ali 1887-ben megjelent "Vajda János ujabb munkáL" cimü
mU második k9teténekhá,tsó bori télapján 'láthat6."1886-ban·38 iró116

'.
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/
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állt össze, hogy Vajda ujabb mUveinek kiadását .el~segi tse. B5tvös Károly fogalmazta az el6fizetési felhivást, am:elyet a képünkön:.láthat6 irÓk irtak alá, ,Összesen 30e el6fizet6t gyüjtöttek
s az éppen hogy elegend6 volt a két kötet megjelentetéséhez~
Következ6 képtinkhoz az el6fizetések segitségével megjelent két .
Vajds-:-kl:Hieteimlapját láthatjuk •.

- 17, Az ir6;.;.;
6s köl t6társak

segitségével és támogatásával
megj~
lent -két-Vaáda-k~tet-eimlapja.Jl8a7L-...
-...
--·----A-iBtéték~~1-~-é~9áltAláfi-VijdA
Jánosr61 a fiatal ir6k rajongó hangu elismer6krltikát
irtak s ezek köztil is kett6t kE!ll
kiemelnünk:
a Berczik :Árpád és az Endr6di Bálldor irását. Egyébként a SO-as években már egész kis Vajda-kör alakul ki a költéS
körül. ~enne látják a fiatal irók és költ6kaz
irodalmi ellen~'
zék vezérét és megtestesit6jét.
~Az irodalfui ellenzék. illet6leg a fiatal irók közfelfogásáben
kialakult egy egységes' Vajdakép, amelyhez lassacskán alig tudtak valamit hozzátenni~-.állapit ja meg Koml6s Aladár, Vajda hi-vei; .elismeréSt. kö'zött,ott látjuk .Tolnai Lajos,. Ágai Adolfot ,Erdélyi
JlílOS, Zilahy Károlyt, .
palágyi J..ajost, Völgyi Gusztávot, s5t.Beöthy Zsoltot.és Szász
Károlyt is. p'igyelemrem~itó,hogy
esaknem.valámennyi
kritikusa
kifogásolja népesség ~ szemléletét. Általában az volt a felfogás róla, hogy Vajda népiesség-ellenes
volt. Komlós rámutatott Vajda népiességének
mibenlétére és ezzel kapcsolatban be-/
ml.ltatjuk ké t náp10sliangu irásának illusztrációs
anyagát.
~

18. A "Dal és beszély" elmU Vajda-kötet cimlapja. Ebben a kötetben-·jelent -meg- Vajda -János, tf Ábel. és -Aranka'-'cimü elbeszélcS költeménye--.----~-----.
--Kom16s Aladár ezzei az elbe·szé16 költeménnyel kapcsolatban megjegyzi, hogy csak látszólag mond ellent a költd irodalom~.
felfogásának.
Vajda János n~pi9shangu elbesz~16 klSlteményeiel6segitették a népi öntudat növekedését. Az "Ábel és Aranka" cimU
elbeszéld költeményben arr61 van szó. hogy,·Hortobágyország
hercegkisasszonya
Aranka, ugy kisérli meg kiismerni Ábelt, ezt a
paraaztruhába
öltözött bujdosó nemest, hogy eI6bbrabló~yilkosságra, majdhamiskártyázásra
akarja rávenni. A jószivü Abel
egyikre sem képes, még Aranka kedvéért sem, De legy6zi a csárdába..betöréS betyárt B annak rablott pénzét beszo1gáltatja.M~&állja az utols6 próbát is: ázere,ti Arankát akkor is ,:mikor azt
hiszi, hogy ennek arcát elcsufitotta a himl6. Most már Aranka is
felfedi kilétét s megvallja, hogy csak pr6bára akarta tenni a
férfit. Egybekelnek
s boldogan élnek ~Undérországban •

.i~, Három"ilfusztráció

az "Ábel és Aranka" c!mü elbeszél6 kBl.t.eménybcSl--- --.- ---'"
.JáIikó János készitette ezeket az. illlolsztrációkat ,_amelyek
stilusukban is példáz;zák az·elbeszéld költemény ellentmondásait,
.A költemény hangja és alakjai népmeseiek, de ugyanakkor va16sá--6-
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gesak, is. Ez az ellentmondás kitünik az illusztráci6kb6l iSt amelyek Ábelt pOlgári öltozékbenábrázolják.
Ellentmondást jel~n1 .a történet szinhelye és id6pontja iQ, mert Vajda történetét a
Bach-korszakban és a Hortobágyra helyezi s igy nehezen egyeztethet6 össze azzal a motivummal, hogy a történet végén a szerelmesek TUndérországba mennek. Kom16s ·Aladár megé Ll.apLto t t a , hogy
Vajda kedvetlc mUvének tekintette ezt az elbeszé16 költemény,~
Vajdának van még egy népieshangu elbeszé16 költeménye:. Tör~k
JankÓ •.Ezzel foglalkozunk k9vetkes6 képeink során.
20. Vajda'János "TBrök Jank~ vagy a három er6s ember" 'címU népies~

elbes2é16-k~ltemánye-ei.lapjaVa.jda- Jáfiös -Pét6fi -Ján.os'vitézének nyomán 'irta:ezt .a népieshangu elbesz~16 költeményt. }.Z elbeszé16 költeményt Vajda
János nem a kedve szerint i~a,'hanem á. Révai-könyvkiad6 cég
rendelésére. A ko.rmány ugyanis' a Révai';"cégetbizta meg azzal,hogy
a "Xatár Péter regekunyhója" címU ponyvasorozatot valamilyen
népi es tárgyu, 01cs6 elbeszél~s sorozattal ellensulyozzJl..Az el6bb emlitett ponyvasorozatban betyártörténetek jelentek meg, 's
a kormány azokat szerette volna kiszori t-tatni a ."JÓ Könyvek" c í.mü ,
olcsó kiadványokkal. "A ~örök Jank6" ebben ·a sorozatban jelent'~
meg 1884-ben, minta
,áorozat 23. száma,....
Gyulai Lász16 rajzaival.
Vajda János ugyancsak' ebben a sorozatban jelentette meg a "ió
egészség és a hosszu élet titka" cimU :versezetet~ Ebben Vajda.
siet,ve összecsapott alexandrianusokban mond ta el higiéniái elveit és j6tanácsait. E két kiadványból kitUnik, hogy Vajda "népieasége"' csupán alkalmazkodás a népiea sorozat c~lkitüzéseihez.
21. Három illusztráció a "Török Jankó" címU kiadványból '
-Vajdé."Jánós'a'"TörÖR'Jank6"';'banazt'á-régi'népmesei motivumot dolgozta fel, amelyet Arany László' gyüjtött és közöltnépmesegyüjteményében a "Fehér 16 fia" cimmel. J~hász Géza kimut"at-ta,
hogy ez a népmesei feldolgozás nem más, mint Vajda János költői
pályájának jelképes rajza. Ennek az elvnek az ,alapján irja Kom- .
169 ,Aladár2-a versben szerep15 t"királylány, akiért Törzsök .
JankcS leszáll az alvilágba, nem más,mint a költészet, az apr6
sing-király pedig Gyula~ Pált jelképezi, az 6riásnak rém16 torpetömeg pedig Gyulai hiveinek, az apró ir6knak aklikkje. J3ár
kissé valószinütlennek tUnik, hogy ir6i pályájának alleg6ri'lclls
rajzát Vajda a népi ponyva ,számára dolgozté fel, ahol az nem számithatott megértésre, el kell ismernünk, ,hogy a-inese megengedi az
érdekes értelmezést" - állapitja meg Komlós Aladár. KépUnkön
..Gyulai Lász16 három-illusztráci6ját láthatjuk a "Tö~zsök lank6M
ponyvakiadásából.
22.•Vajda János humoros.névjegye
... 'Vaj da' János anyagf, kiszolgáltatott ságának, megé llletési
gondjainak és pénztelenségének riemcaak az is a bd zony í.t é.ka , hogy
ponyvára való irásokat is kényszerült alkotni, hanem az az eset
176
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is, amelyet Mikszáth Kálmán jégyzett fel'róla. A hatvanas'években Vaj da János képvise16i megválasztására is gondol t,.N,~ volt
p~nze azonban a választási költségekre.,V~rse1nek honorál:-iumából
akarta volna e16teremteni a szükséges összeget. A versek szépek
voltak, de nem hoztak pénzt számára. Igy tehát képvise16i tervei dugába d6ltek, akkor nyomatte. Vajda ezt a humoros névjegyet,
amelyet, képünk ábráz.ol: "Vajda János, nem képvise16. Ez a név~
jegye Ves,árnapi Ujságban jelent meg:J.nnak alapjári közöljük. '
,

'L'

.2Ji,'BartosR6za! Vajda János felesége
,," 'A 'SO'::'ás-évekbefi,'Vajda
Jáilös magános aágér-aéae
már idegállapotának romlásához kezdett vezetni. :..~rthet5,ho gy Va'jda vá;ttoztatni 6hajtott ridegéletén és IB80-ban, 53 éves korában, há,rQm h6napi ismeretség után' feleségür v~tte Bartos Rózát. Házas~
sága nem sikerült. Az a négy év,>amelyet BartGs-Rózával,töltött
l880-tól 1984-ig, Vajda életének leggyötrelmesebb szakas-za. Fe.,leségétc51
már 1882-ben elvált és Bécsbeköltöztette,6t,
de Róza
visszaköltözött hozzá. Vá16perUk igen sok gyötrelmet okozott a /,
csalódott Vajdának s nem kevésbé Bart6s R6zának. KepUnkönBartos Rózát, Jajda' János feleségét láthatjuk.,
'
l

, M. Vajda János öregkori arcképei

"

, ':' Va,jdaJánosróligensok
kép, fénykép, rajz maradt az utókorra. ;pilmUnkön négy Vajda_arcképet mutatunk be az,öregedd.illetdleg-5reg költ6rdl:
af Vaj da János arcképé Endrey Sándor festménye nyomán" a költ6
aláirásával.
bl Vajda János fényképe 1885-b6l, Ko11ertanár fényképe.
el Vajda János 1895-ben, Ellinger Ede fényképe,
dl vajda János utolsó éveiben. "

J!2. ,A Vasárnapi

Uj ság

érdekes képsorozata 1895-b61 Vajdárol és
a. többi "éld -márciusi, ifjurÓl"J6kairó1.
Degrérd1 és BObsáról,.'
...
.
.
" ',A e'Vaaártiapi
"Ujság '1895~ik'évfölyámáIÍak"máÍ'ciüs'17,;;.i'
számát az 1848-8s szabadságharc emlékének szentelte a szerkesztd-ség , A 48-as szám elsd oldalán közölte annak 8 négy "márciusi
ifjunak" a képét, allk még 1895-ben is, éltek: Jókai, Vajda,
Jegré, Dobsa arcképét. Vajda Jánost Barabás Miklós rajza nyomán ábrázolja a cimlap.
.

3Rt ,A Vasárnapi Ujság 1886- évi október '17-i sz'áma elismer6 :cik::"'
!gat közölj Vajda Jánosrél Eötvös Károly tollából
,

Az öregéd6 ·Vá.j da.-Jáno~t haládó -szellemü kó;tár-sai a leg";,'
__

,nagyobb elismeréssel emlegették. A Vasárnapi Ujság, amelynek
Vajda belsd munkatársa volt, 1886-ban hosszu vezet6-cikket kö-:zölil El költ6rlSl Eötvös KárOly tollából. A cikk mellett megjelent
8 költ6 arcképe is IBicz6 Géza rajzai es a cikk után pedig "Az
-.,.Ustökös" c1mU verse, lépUnkön a Vasárnapi Ujság els6 oldalát
láthatjuk.
. '
.-

.~-
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Vajda János utolsó
·'~rzet!
"X6l"os-áramok

pelit1ka!
1J ". -

röpirata:Magyarság.és

/189~!/- - ". .~..

ne~zeti

. "- - . _.

, ·.Az . 8reg'Vájda. -János -fáradha'tatlan

buzgalommal harcolt. a
magyar nyelv tisztasága
érdekáben.tlete
u.tols6 másfél évében
16munkatársa volt ralágyi J!enyhér1 ~Jelenkor~c1muirodalmi
napilapjának
és élére állt a lapban megindított
nyelvtiszti tási,
..
nyel vmüvelési mozgalomIÍak•. A Jelenkorbaa:'1rja
utols6 cikkeit.,,'
Bzekb61 és más lapokban me'gjelent nyelvtiszti tásicikkeib6lállitja'össze,
utols6munkáját."~agyarság
és nemzeti önérzet •.•.
·cimmel. J!lyelvtiszti tásl. és nyel vuji tási töi'ekvé_seiben egy uj -J{&zinoZJnak tekinti
magát. ·Azt vallja,
hogy a köl t6késirók
els6~
sorban hivatottak
arra, hogy 6rködj'enek $ nyelv tisztasága
fe- '
·lett és 6k jogosúltaka
nyelv tudatos alaki táaára. Harcol az
idegen szavak kiküszöb6lésé érdekében;: e. meglév6 .magyar szavak
esinositására
törekszik.' ~elyesli
a h9SSZU szavak megkurtitását,
·kü:td aZ .••1ker igék tulságbavitele
ellen, SZÓl 'emel', 'd.t.-nok,
-nijk-féle képz4k mellett ésa nyelv legiiletékesebb
birájának
ak61t6ket
tartja. Jfyslvészked6sének sajátos vonása, hogya'
.
nyelv tisztaságának
és szépségének rendkivüli- politikai
jelen- .
t6ságet. ·túlajdoni t ,
'c

......

·:aS. Vajda

,
/'

János utolsó' kézirata:

.

-

halála, éjszakáján

1rottvégs6

akarata•
. "Sz a megrázóere~U dokumentum yajda János végs6 akaratát,
ta.rtalmazza. A haldokl6 kiSIt4 kfil<5nc életmódjáho~ mélt6 m6don
különleges végrendeletet "is' irt. ,A halál torkában vetette wpapirra ezeket a kusza sorokat, amelyekben .:testér6lés
vagyoná%'!ól rendelkezik.
KépUnk6na végrendelet e1s4·o1dal·átláthatjuk.

---

-

'.

29, Vajda János a r'avatalon
-"~akós'Alfréd
'lerajzOlta
a klSlt6thalálos
képet közölte' az Uj Id<5k1897•.•1k évi februári"
rnagyitott alakját 'iáthatjuk
fi1münkön~
,

.

,

ágyán s ezt.a
sz4ma.A' k~p fel~

lG.··A

Vajda. János halála alkalmával megj'elent nekro16ga Tasárna'Pi .Ujság ·1897. -évi;] anuár 24.•.1' számában
. · . - _. - -Vajda-Jánoa -1897. -~anúár 17.:.éfi "hált meg, ;Budapesten• .ATa. sárnapl Ujság vezet6 helyen közBIte a kBlt6r61 készült Bndre.;yféle festményt. és .emelkedett hang\1.~'·
szépnekro'lógban
buesuzott
· atte51
költdtdl,
aki méltán nlegérdemli 8
század utols6ne"'!
·gyede legnagyobb költ6jecimet.
Xépiiilkön a vas'árnapi Ujság em11tett ,oldalát láthatjuk.
"
.
.•

.

. •. ..• _.-<

.'

a

m.

jliVajda
János halálára
és temetésére vonatkozó egykoru tudósi~·
tás -a" VaaárnapiUj sás -1897•. ~vi j.anuár 24-i számában .
. .' ". cHóSazáa"bétégaég "útán ~Mlt ',lilég Vajda' Jánös;'.Végrendeleté'ben, amelyet tiz évig hordott magánál~ mert azt gondolta, .hogy·

.,
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hirtelen.
az utcán fog egyszer meghalni, azt kérte, hogy boncolják fel. Orvosai,;' MUller !{ároly t Korányi Imre, <"~ehaffer egyetemi tanárok,akik
ingyen kezelték, ,orvosi jelentésükben
megir·ták,.hogy
a kBlt6 éhenhalt.
1896 december~ben 'd61t ágynak és
18'7 ~anuár 17-ig ugysz61ván ~emmit'semevett,
holott mértékte. lentil ~cS4tv4gyu ember volt egászs~ges korábail. Agyvelejét kivet't4k' az or'V'osok és 'az átlagos 1.JOOgrammal szemben 1.500 grammot
Dyomott. ~8metése január 19-én volt a R6kus-kórház mögtltti ha-:-lottas-házból.
A bemutatott oldaion részletestudpsitást'olvashatunk a temetésrdl,
illet6leg
a ktllt6 végrendelétér~l.A
"Iégrendelet
8ls4 részét kéziratban láthattuk ..a 26. kápen.
·lli. R~ázletek a. Vasárnapi Ujság Vajdá János )
halálakor
megjelent
.
sz ámáb61- - .''.' ,.- .. . -- ..-'- ..- - . --- - .'- - -.- - - - - . . - - '. ' - .
--A'Vas4rnapi Pjság 1897. január 24-i számának 51-ik oldalin közölte Vajda János ifjukori és öregkoriarcképét,
amelyeket ezen filmen láthatunk.
Ugyancsak ezen az ol~alon olvashat6
'Ja,jda János legjobb barátjának.
ietápo16jának,
költ~társának:
..
Bndr6di Sándornak nekro16gjáb6l az uto'is6 rész, ame17et kina-'
gyitva ugyancsak bemutatunk, majd ugyanezen az oldalon olvasha.t6 Vajda-János ·utGlsG, költeménye, amelye't közvetlenUI halála
el.c5tt irt és ezután láthatjuk
~ásztái nekrológversét,'
amelyet
szintán felnagyitva
bemutatunk majd~ A nekrológvers sz~rzc5je
Platthy Ado11'ján,..aki Pászt6i 1r6i álnéven irt •. Pásztói verse
alatt Szabolcska Mihály nekro16gverse olvasható.

j3. Az e16bb bemutatott

. "Acé,e -'

." .-.; -'.

oldalon

. - . . - .. " .". -

lévc5 Endr6di-ir4s

felnagyitott

,"
A Vasárnapi Ujság e16bb bemutatott oldalán közölt Endrddiirást ábrázolja
ké.pUnk•. A felnagyitott
képen. olvashatjuk Vajda
.'János legjobb kesltc5társának nekro16gjáb6l a zárórészt.
'
.

.

.

.~
Pászt61,sirversének
felnagyitott
szövege a Vasárnapi Ujság
'el"bb ,bemutatott· oldalár61·
-"'"
'" .. .
':
'Pászt6i'álnéven
·Platthy Adorján irt nekro16gverset Vajda
,'János' halálakor.
KépUnköna. vers felnagyi tott szövegé·t láthat.' juk.
.
.
.

..'

...

j$~ ·Palágy·i 'Lajos "Vajda János emlékezet" cimU emlékirata- és
".annak-felnagyitott
részlete
. ,. . ... ,.- ';-_., - "- - .
.' , ~- - -Palágyi-LajbáÚlég' a-költ6 halálának ~v'ében Lgen figyelem- .
reméltCS emlékezést adott ki Vajda Jánosr61. A mUcimlapját láthatjuk és egy részletet
felnagyitva
az emlékezésb.c5l.· Meglep6en
találá" jel.lemzésés
értékelés
ez a mü , amely hassnoautmutatásul
'
szolgált
a késc5bbi Vajda-Kutat6knak is. Roppant talá16an jellem.zi Palágyi 'Lajos Vajda János gerincességét,
amelye$tLk81ti
maga is olyan szépen megfogalmazott Sodoma cimU versében:
.'
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'~a majd kiásnak a hamuözönb6l
,il~álkod6
k~~6 évezre~ek,
'
Találnak
ott~
majd rámismernekerról
,Egy fölemelt
főt segy
Ure~ kezet ••••

s

§6k V~jdaJáno~
~~rseiriek
n~m~t forditás~
"-' , ..- '1926-oáil'námet
nyel: vréfórditötta
le Balogh
,János legszebb
versei~.
"K~pUnkön a, kötétc~lapját

J7~.. Vajda' János

összes

Ínüveinek

1940~i

kiadása.

~

Mik16s Vajda
láthaljuk'.'

Cirilláp "
'

.

'

:'" "Kó'zöcsa'SándorSzá.kavatöttéegoildos
'i;'eildézáséberi
jelent
meg egy kö t e tben Vajda János valamennyi' irása
a l4agyar' Parna,sezusbant 1940-ben. A több mint l800oldalas.kiadvány
·közölt~·az
ak ...•·
, kor ismert valamennyi yajda-irast.
KépUnkön a kiadvány cimlapja, '
,láthat6.
38~ Két uj Vajda~kiadvány

eiml~p~a'

és a költ6

,a~~képe

'

KOIIllós"Aladár. 'immár három' Vajd~-kiadvánnyal
gá.zdagi t otta
a nagy köitd emlákét és ~senijét
szOlgá16 ir~dalmat
s ezen ke'resztUI
a'legsz~le~ebb
olvasóközönség
kö~ében~a16
me~is~ertetését:
1951-ben jelent
meg a Magyar Kl'aaszikusok'
sorozatbán
Vaj'da János válogatott
irásainak
kiadása,
m~jd 1954-benugyancsak
Kom16s Alad'ár összeálli
t áaában
szemelvények
jelentek,
meg Vajd.a
János poli ~ikai ,irásai ból~ Kom16s A;ladá.:i:.í.gen alapos - és eddig
nem kÖzölt adatokban bdvelked6 'monográfiát
is irt Vajda János'
cimmel, 'amely .az Akadémia Könyvkiadó kiadásában
jelent
meg::.195'4, ben.' Ez utóbbi a.Lapve tő mü köz~:t.--Yajda Lr-ás aí.nak kJ:ioE,ológiáját La ,

39.

Vajd~ Jánossiremléke,
. .
,,
" Vájda Jánost a Kerepesi ~uti temetőben helyezték
örök l'l'lU-, ,
galomra. Diszsirhelyea
KOssuth Mauzólelln'l mellett
,van. Si:remlé ...•
két Donáth Gyula szobrászj!lüvász
t~vezte.,
KépUnkön -a 'siremléktervet
láthatjuk,
amelyet. a Vasár-napi' Uj ság ,közölt
l897-i' """évfolyamában~
. '
.. ' ,

..'

.
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