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Vajda János  
(1827. május 7. – 1897. január 17.) 

 

 

„Vajda János valódi eszménye a fiatal óriásnak: erős, de még kamasz években növekedő termet, 

és éppen olyan múzsa. Tud gyöngéd lenni, tud lángolni, majd meg epés, maró, mintha két 

különböző ember volna benne egyesülve. Egyik vonásában dölyfös bojár, másikban felgyürközött 

sansculotte, harmadikban igazi költő. Keverve a gyöngy a makkal! Talentuma mindenesetre 

szokatlan nagyságú, erős, kölcsönözetlen. És amellett szilaj.” (Jókai Mór) 

 

„Pesten születtem ugyan, de szüleim azonnal, párhetes koromben, Vaálba költöztek, hol atyám 

uradalmi főerdész volt és ahol egy magányosan álló, még mai létező, de már düledező, nádfödeles 

házban nevelkedtem és ama benyomásokat nyertem, melyek írói működésemre elhatározóak 

voltak. Még budapesti szerkesztő koromban is otthonomnak tartottam az erdei lakot, ahová 

évenként gyakran hetekre kirándultam. Az itt öltött napokra emlékezem legörömestebb vissza.” 

(Vajda János) 

 

„Ma is titok. … Vajdát nem feledték el: sohasem ismerték. Ő, ki oly sóváran vágyott hír és 

népszerűség után, később sértett gőggel takarta el arcát kortársai elől.” (Bóka László) 

 

Kedves Versenyzők! 

 

Jubileumi Vajda-évet rendez településünk 2012-ben Vajda János, falunk nagy költőjének emlékére, 

aki idén 185 éve született és 115 éve halt meg. Ennek része az irodalmi-műveltségi verseny, 

melynek első feladatlapját tartjátok kezetekben. Reméljük, a feladatok megoldása után már 

elmondhatjuk: tájékozottabbak vagyunk a költőről és arról a korról, amelyben élt. 

Mindenkinek jó versenyzést, elmélyült versolvasást, búvárkodást, szép perceket kívánunk: 

 

 Vajda János Általános Iskola, Vál  

2012. Böjtelő hava 
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Vajda János és kora 

I. forduló 

(1827-1862) 

 

1. "Ahhoz, hogy engem megértsenek, szükséges ismerni azt a környezetet, amelyben felnőttem. A 

szabad természetet, mely körülvett, azokat az embereket, akik szüleimhez jártak, s apámat, 

különösen apámat! ....volt szép nagy lakóházunk az erdőben, melyhez egyholdnyi, megette 

kétholdnyi kert tartozott. A hátulsó kertben zöldség, vetemény, kukorica termett, az első kertben 

gyümölcsfák, virágágyak voltak. Földje buján termett…Olyan tökdinnye, ugorka nőtt benne, hogy 

megcsodálta mindenki. Valóságos Kánaán, Paradicsom, eldorádó volt az a hely.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vajda-ház a váli Vadász-völgyben 

 

a. Soroljatok fel Vajda-verseket, amelyben a költő gyerekkoráról ír!                                      

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

b. A versek alapján mit gondolsz: miért tartotta paradicsomnak, mi után sóvárgott, mikor 

felnőtt korában elhagyott otthona emlékei közé menekült a költő? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vajda életével kapcsolatban láthatsz néhány képet és egy rejtvényt. (A rejtvényben 11 szót 

rejtettünk el.) Milyen kapcsolatban vannak a költővel? 

 

 
a. ……………………………. 

……………………………. 

 

 
b.………………………………………… 

……………………………………….... 
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c…………………………......... 

……………………………..... 

 
d…………………………… 

…………………………… 

 

 
e………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

Y S Á V L I Z S R E S C 

A Ü S C J É Y J P A Ő Ű 

R R W E S T L Á D Ő B Q 

G M E G H A S O N L Á S 

E É Í H U A V T E A N L 

S N Y B G A T Á B E Á R 

S Y C U L G V T I R T Á 

L I Ü Z I P N H Y T A T 

V X R O A U A L Q Ú E U 

É V A Á L F R D L S L F 

K U R I M L E Á O K N Y 

H S K S F O R F D V V G 

V E L E C Z K Y S É A L 

I Z Ő S V L Q H A C E Ö 

P I A R I S T A R U E H 

f. 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 
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8. ………………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Vajda 1847 végén már Pesten élt, az ország „legfényesebb tehetségeivel érintkezhetett szinte 

egyenrangú félként” (Bóka)  

a. Melyik versével szerez népszerűséget és fogadják a forradalmi ifjak maguk közé?  
.................................................... 

Keveset ír, hiszen az ifjúság úgy érzi, itt a tettek ideje: tüntetni kell, szónokolni, Kossuth mellett 

korteskedni az országgyűlési követválasztáskor, macskazenét adni, vitázni a haladás ellenzőivel. 

Vajda mindenütt ott van, vakmerő mutatvánnyal hívja fel magára a figyelmet: 

1847 szilveszter éjjelén pontban 12 órakor három barátjával átkelt egy csónakon a befagyott, zajló 

Dunán. Csak reggelre vergődtek át a folyón, mert több órára a zajló jég foglyai lettek.  

 

Egy másik legenda szerint 1848 március 14-én, mikor a márciusi ifjak másnapra akarták halasztani 

a döntést: „Vajda János, a fiatal poéta odaugrik a kávéház ajtajához, becsukja azt, s a kijáratot 

testével fedezve elkiáltja magát:  - Innen pedig az urak el nem mennek addig, amíg nem 

határoznak!” 

 

Március 15-e minden eseményén részt vesz.  

b. Visszaemlékezéseiben részletesen beszámol a nagy napról és olvashatunk egy érdekes eseményt 

is. Eszerint a fellelkesült, Pestről Budára induló tömeg megállt a hídnál, majd egyszer csak 

elkezdett visszasétálni. Miért? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Vajda a szabadságharc idején rögtön jelentkezett katonának, és nem fogadta el a felajánlott tiszti 

rangot, közlegényként sorozták be. Később érdemeiért hadnagyságig vitte.   

Az alábbi történelmi személyek nagy hatással voltak Vajdára. Kik ők, melyik Vajda-jellemzés 

vonatkozik rájuk? 

 

                          
 

1……………………      2……………………        3………………..       4…………………. 

                                                  

a.  „hadisten…emberfölöttinek tetszett előttem” 

b. még a világosi katasztrófa „általános neki vadulásában sem veszti el a fejét” 

c. „rendkívüli, csodás egyéniség varázsa, kinek… puszta megjelenése … igéző hatással bírt” 

d. „Nem dicsekedhetem barátságával, csupán annyit mondhatok, hogy ismeretségben voltam 

vele…egészen bűvöletes hatást gyakorló egyéniség” 
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5. Vajda János élete végéig hű maradt 1848 emlékéhez. Későbbi politikai költészetének/ 

publicisztikájának a fő mondanivalója: folytatni kell 1848 örökségét a korviszonyok adta 

lehetőségek között.  

 

A szabadságharc bukása után egy ideig bujdosik, majd önként feladja magát. Büntetésül 

közlegényként besorozzák az osztrák hadseregbe. 1 év után szerelik le. 

1849 végéről, az összeomlás idejéből egyetlen versét ismerjük, a Meghasonlás-t. Ebben „érezhetni 

már Vajda zord erejéből valamit.” – írja Bóka László Vajda-monográfiájában. Majd így folytatja: 

„Vajda a nagy kérdések, a súlyos szavak költője…már itt elkezdődik a kérdések sorjázása.” 

Melyik romantikus költőnk verse juthat eszünkbe a vers olvasásakor, és milyen párhuzamok 

alapján? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. A nemzetközi felháborodás 1850 nyarán véget vetett Haynau rémuralmának. Helyét Alexander 

von Bach (1850-59) rendszere váltotta föl. Megszüntették a megyerendszert, Erdélyt és 

Horvátországot elszakították, bevezették a cenzúrát, a hivatalos nyelv pedig a német lett. 

Akik ellenállást mutattak, azokat elfogták, és vagy bebörtönözték, vagy kivégezték. A nemesség 

nem vállalt hivatalt, nem fizetett adót, és kijátszotta a rendeleteket. A passzív ellenállással az 1848-

as állapotot kívánták visszaállítani.  

 

A szabadságharc bukása utáni évtizedben a nemzeti érzés kifejezésére szolgáló alkotások túlnyomó 

többsége nem a közelmúlt (szabadságharc, forradalom) eseményeinek ábrázolásával foglalkozott, 

hanem - a cenzúrát elkerülendő - régebbi századok történelmi eseményeit dolgozta fel. 

Költőinkkel, íróinkkal együtt festőink is hajdani idők dicső eseményeit idézték, s keresték a 

hazaszeretet, a hősiesség példaképeit, akiket a zsarnokság nem törhetett meg. 

Ki festette a képeket, mi a címük? 

Válassz ki közülük egyet, és elemezd néhány sorban, milyen eszmei mondanivalót, kiket/mit 

jelképezhetnek az alakok, hogyan utal a festő a történelmi eseménnyel saját korára! 

 

 
 

 

a………………………………………………….       b. …………………………………………… 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cenz%C3%BAra
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c. ………………………………………..              d……………………………………………. 

 

 
 

e………………………………………………                     

 

 
 

f…..................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Vajda politikai versei a század második felének legkülönb, legharcosabb alkotásai ebben a 

műfajban. Első nagy politikai verse, A virrasztók 1857 végén jelent meg. Az ország legjobbjai alig 

táplálhattak ekkor még valami csekély reményt a helyzet javulására.  

A versből kiérezhetjük az aggodalmat a haza jövőjéért és a felháborodást az uralkodó osztály 

felelőtlensége miatt. 

A vers allegória. 

a. Mi az allegória? 
.................................................................................................................................... 

b. Miért népszerű az allegória ennek a korszaknak a költészetében? 

………………………………………………………………………………………………………. 
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c. Írjál példákat az allegóriára a XIX. század magyar költészetéből! 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

d. Milyen kettős értelme van A virrasztók költői képeinek? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

e. Sorolj fel néhány metaforát, amelyek sejtelmes, fojtott hangulatot kölcsönöznek a versnek! 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ennek a versnek ítélték a Szépirodalmi Közlönyben az „egy félév alatt megjelenendő legjobb 

költeményre” kitűzött díjat. 

 

8.  Leszerelése után Vajdának megélhetés után kell néznie, munkát vállal Kiskunhalason, majd 

Budán a földmérési hivatalnál. 1854-ben határoz: írói, újságírói munkából kell megélnie, Budára 

költözik tehát. 1855-56-ban jelennek meg első kötetei a Béla királyfi, majd a Költemények. Az 

utóbbit már egyhangú elismerés fogadja, egy csapásra a legtehetségesebb költők közé sorolják. 

Vajda életében először és utoljára érezheti a siker ízét: kötetét a közönség elkapkodja, a kritika is 

magasztalja. 

Saját lapot is szerkeszt. 

a. Mi ennek a címe? ……………………………………………………………………………. 

Megírja egyetlen drámáját is, amit több bírálat is ér, bár Jókai elismerően nyilatkozik róla. 

b. Mi a címe és milyen történelmi korszakban játszódik? 

……………………………………………………………………………………………………. 

9. Ekkor ismerkedik meg szállásadója lányával, Kratochwill Zsuzsannával. Nagyon homályos az, 

amit a költői képzelettől függetlenül tudunk erről a kapcsolatról. A lány feltűnően szép, magas, 

büszke tartással. 

 

                      

Vajda is szemrevaló fiatalember: magas, szőke, jó megjelenésű, de a lány elbizakodott, hódolóival 

gúnyolódó, kacér és számító lány, és sem Vajda, sem a róla írt izzó versei nem kerülhettek közel 

hozzá. Helyette egy Esterházyt választott, akitől valóban főrangú hölgyekhez méltó lakosztályt 
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kapott, személyzetet, hintót, lovakat, utazást, egy tündérvilágot Bécsben, a herceg halála után pedig 

bőkezű örökséget. 

Vajda lírájában jelenik meg először egy újfajta szerelem. A nő nem menyasszony vagy feleség, nem 

élettárs, hanem ellenfél, aki inkább kínzó szenvedést okoz, mint megnyugtat. 

a. Mi a címe Vajda János két versciklusának, amelyekben ennek a szerelemnek gyötrődéseit 

írta meg? Mikor keletkeztek? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

b. Melyik versből való az idézet?  
 

„Nem való az én szerelmem 

Sem az égbe, sem a földre, 

Nincs az teremtve csöndes 

Olvadó gyönyörre. 

Pallos és tűzláng kell annak…” 

........................................................................................................ 

 

 

 
 

 

A kép Kratochwill Zsuzsanna életének későbbi korszakából származik. 

c. Mire utal a kép, és honnan származik az „Oroszy Georgine” név? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vajdának több nagy szerelme nem volt, de Gina emléke sohasem hagyta el. Későbbi költészetében 

még többször visszatér a kedves emléke. 
 

d. Sorolj fel a Gina-szerelemhez kapcsolódó néhány ún. „visszaemlékezés-költeményt”!  

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ezekre a 2. fordulóban térünk vissza. 
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10. Melyik Vajda-versekből valók az idézetek és milyen témájú a vers ( pl. politikai, szerelmi, 

filozofikus)? 

 

 

e. Szeretnék ott megnézni mindent, 

A hegyet, völgyet, kis lakot. 

Hisz nekem ott mind egyenkint szent, 

Csodás a legkisebb dolog. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

      b.   Száll a hegyre barna felhő, 

            Zúg alatta már az erdő, 

            Észrevétlen langy lehellet 

            Rázza a faleveleket. 

……………………………………………. 

…………………………………………….    

 

 

 

      c.   Mintha örvény fölött járnék, 

            Vagy elfödne sötét árnyék; 

            Engem végig beborulva 

            Haragosan villámolna 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

d.  A világ hogy elsilányul!  

            A zaj, mely megkábított,  

Azt hívéd, hogy harc, pedig csak  

Halál vonaglása volt.  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

      

d. És a kis kert - egy paradicsom, 

Benne tölt el szép gyermekkorom. 

Hol mi éretlen s tilos vala, 

Lettem annak fő-fő tolvaja. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

     f.  Van itt bánat, van itt átok, 

           S egy megátkozott reménység, 

           Mely a vastag éjben egyre 

           Hiteget, hogy megvirrad még... 

……………………………………………. 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Felhasznált irodalom:  

 

Vajda János összes költeménye 
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Bóka László: Vajda János 

Komlós Aladár: Vajda János 
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