
Legalább téged szeretlek meghagyni hiszemedbenn; 
Mertt a' mellett, hogy te ezzel erősödsz reményedbenn, 
Nekem is megleszsz ha más nem az a' vigasztalásom, 
Hogy az én Lélek Harangom, 's halálos jeladásom, 
Edgyütt hangzik, 's talán lassúbb vagy siketebb lármával, 
Több Barátimnak jobb sorsot jövendölő hangjával, 
Legalább a' tovább élni erőlködés akkora, 
Hogy az Ammon menykövei ellene lőtt zápora, 
Nem mint a' szótalan bárányt ragadja mészárszékre, 
Hanem a' sebes újabb irt rak minden új seb kézre 
Ha vesz is mint a' légy öszszel élledni erőlködik; 
Sőt a' maradék előtt is, azzal ditsöitődik, 
Hogy polgári életének legutolsó pontján is; 
Bajt vivni a' halál ellen bátor is, és kivan is, 
Voltt is Poetriáimat magasztaló versednek, 
'S társaságokba állásról tett szép ígéretednek 
Haszna; mertt ezek azolta még szebben lantolgatnak; 
Anakreont, Hornért, Virgilt, edgyaránt majmolgatnak, 
Én hát mindönn neved napját idvezlem e' versemmel, 
Edgyszersmind azok helyett is köszönő énekemmel; 
Téged viszont serkentelek, hogy a' Parnasszus hegyét; -
Keresd, 's ha azzá bérmáltad magad e' görbe Megyét, 
Légy te is munkás barátja ártatlan lakosinak, 
Hadd hagygyuk emlékezetűi Mágog maradékinak, 
Hogy a' kiknek nintsen erőnk más móddal feltartani 
Létünket, azt olly oszloppal, kivánnók támasztani 
Melly valaha bástyának is, elég erős lett volna 
'S most hatvan fontos ágyú is halni nem parantsolna; 
Sőt ha valaki majd késsön szent erőlködésünket 
Látandja méltó könnyekkel sirassa meg nyelvünket; 
'S vallja az irigy is ennek akkora derékségét, 
Szépségét, bájoló voltát, erejét lelkességét, 
Hogy ez maga megérdemli, lételünk élnem múlni 
'S megestünk utánn is újra méltó leszsz megtanulni. 
Többnyire ez mindnyájunknak itt buzgó kivánsága, 
Hogy érdemes személlyednek tapasztaltt barátsága, 
Istentől hoszszú élettel legyen megjutalmazva; 
Az áldjon meg mindennemű áldásaival halmozva 
Éltesse jó hitvesedet, 's Házad Nemes virágit, 
'S tartja meg szivednek hozzánk nemes hajlandóságit. 

Horváth Ádám 

D. Szemző Piroska 

ADALÉKOK VAJDA JÁNOS UTOLSÓ ÉVEIHEZ 

A költő utolsó útjának, élete végállomásának közvetlen tanúja és kísérője, háztartásának gondozója, 
betegségében ápolónője Müller Mária - ahogyan ő nevezte és az irodalmi köztudatban is fennmaradt: 
„Mari" - volt. 1897. január 17-én reggel 1/4 9 órakor észlelte Müller Mari a halál beálltát és elszaladt 
azt az illetékesekkel közölni. 

Mit tudunk: köztudat és irodalomtörténet egyaránt, Müller Mariról, akinek a nevéhez, oda
kívánkozó közhelyként, a „hűséges" jelzőt is oda-odabiggyesztik? ! 
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Az elsó' nagy, átfogó Vajda-monográfia megalkotója egyszer, Vajdának a végrendelete kapcsán 
említi.1 A Végrendelet szerint pedig: 

TI 1-1 

Halalom esetere. 
Januar 16. éjjel 3 ora. 
Kérem a következőket: 

1. Testem okvetlen minél apróbb részletekre fölbontassék, agyam, szívem, gyomrom kivétessék és 
fölapróztassék. 

2. Fiókomban, tárcámban található lehet e pilanatban mintegy 400 frt. Ebből hű ápolónőm, Müller 
Mari azonnal átvehet 200 frt, olv. kétszáz frtot, mint neki megígért kielégítést. 

3. Könyvtár, ruhatár, fegyver, pipatár, bútorzat netán elárvereltetvén, ami ezek után bejön, három 
részre osztandó és két nővérem, Róza és Gizi, harmadikul pedig Müller Mari részesedjenek belőle. 

Egyetlen egy krajcárral sem vagyok adósa senkinek. 
Január 16. reggel félnégy. Vajda János2 

Vajda akkor a Kerepesi út (ma Rákóczi út) 10. sz. alatt lévő sarokháznak a Dohány-utca felé eső 
részében lakott és az árverést — rendelkezésének megfelelően - itt ejtették meg. 

A költő halálával életének, családjának szereplői, a végrendeletébe foglalt személyek is előtérbe 
kerültek. Vajda Rózát és Vajda Gizellát bátyjuk, lehetőségeihez mérten, támogatta, Rózát, Pestre 
kerülvén, egyszer-másszor magánál tartotta, vagy munkához juttatta. Gizella megmaradt a földműves 
munkánál. E nőtestvérek - a költőkortársak gyászjelentése mellé - maguk is kinyilvánították 
„szeretett testvérbátyjuk Vajda János Magyar költőnek, a Kisfaludy Társaság tagjának, 1848/49-ki 
honvédnek élete 70-ik esztendejében, 1897 január 17-én, hosszas betegség után bekövetkezett halálát. 

Beszentelése és végső tisztessége a róm. kath. egyház szertartása szerint kedden, f. hó 19-én, 
délután 3 órakor lesz a Stáhly-utcai halottas ház kápolnájából. 

Az engesztelő szent miseáldozatot f. hó 20-án délelőtt 10 órakor fogják a ferencrendi atyák 
belvárosi templomában az Urnák bemutatni. - Budapesten 1897. január 18-án. 

Király Károlyné Vajda Róza 
Kántor Mihályné Vajda Gizella"3 

Vajda végrendeletileg nem foglalkozott művei szerzői jogának örökhagyásával s ez valószínűleg nem 
véletlen, mert 1896. utolsó hónapjaiban rosszullétei egyre gyakoribbá váltak a haldoklás rémképeivel 
együtt. A végrendelkezés gondolata pedig évekkel halála előtt kísértette. - Azonban különböző kiadói: 
Emich Gusztáv, Hartleben Konrád Adolf, Ráth Mór, Corvina, a Kisfaludy Társaság, a Magyar 
Tudományos Akadémia, Athenaeum, Aigner Lajos, Révai, Ruzitska, Singer és Wolfner és a legtöbb 
munkáját megjelentető Heckenast Gusztáv és annak jogutódja a Franklin Társulat még bírták teljes 
kiadói jogukat, csupán Vajdának szerzői kiadásai felett nem rendelkeztek. A Franklin, az elsőnek 
megszervezett tőkeerős, nagykapitalista kiadótársulat, egyeduralomra törekedve, egymásután elnyeli az 
egykézben lévő vállalatokat és igyekszik sorozatosan megkaparintani Vajda összes műveinek kiadói 
jogát is. A költő halálával a „pályatársak", a sajtó, mintha jóvátenni szeretnék az életében ért 
mellőzésekért, nagy igyekezettel élesztgették emlékét: cikkek, hosszabb-rövidebb tanulmányok 
jelentek meg róla. 

A Franklin Társulatot ennek hatása alatt üzleti meggondolásai arra késztetik, hogy alig egy év 
eltelte után érintkezésbe lépjen a szerzői jogdíj teljes megszerzéséért Vajda Rózával és Gizellával. 

A Franklin kebelében működő és a kiadásukban megjelenő Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok, 
Képes Néplap, Világkrónika c. orgánumoknak - valamennyinek Vajda is munkatársa volt - szerkesz-

1 KOMLÓS Aladár: Vajda János. Bp. 1954. 318. 
3 BpH 1897.18. sz. (Vajda János végrendelete és utolsó költeménye.) 
3 E Gyászjelentés az OSzK Kisnyomtatványtárában. 
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tőjét: Nagy Miklóst bízzák meg, hogy a Vajda nővérekkel lépjen érintkezésbe. Róza és Gizella ezután 
1898. dec. 15-én a Franklin igazgatóságáriak átadják Nagy Miklós azon igazoló iratát, mely szerint 
tanúsítja, hogy mindketten valóban a költő nővérei és egyedüli örökösei. „Mint ilyenek hajlandók 
eladni a Társulatnak egyszer- s mindenkorra Vajda János összes munkáit, bárhol találhatók azok. 
Ennélfogva a Franklin T. fel van hatalmazva, hogy Vajda János munkáival, mint saját tulajdonával 
rendelkezzék. Ennek fejében örök megváltási ár gyanánt 1000 forintot fizet a Társulat, mely összegnek 
fele 500, azaz ötszáz forint most (1898. dec. 15-én!) esedékes, másik fele pedig 1901. dec. hó 31-én."4 

A Társulat sietve: már 1899. jan. 2-án levelet intéz a nővérekhez - ekkor Vajda Gizella már nem 
Kántor Mihályné, hanem Sütő Jánosné - és közli, hogy ajánlatukat minden pontjában elfogadják és 
magukra nézve kötelezőeknek elismerik.5 1901. júl. 13-án pedig a Vajda nővérek ismetik el a Franklin 
Társulatnak, hogy az 1898. dec. 15-én kötött szerződésük szerint a nekik járó 1000' forintot, Vajda 
műveinek örökmegváltási díját, teljesen és véglegesen felvették. Ezekután a Társulattól semmiféle 
követelésük nincsen, vagyis Vajda János munkái felett semmiképpen sem rendelkezhetnek.6 

Mi is következik mindezekből? 
Először is, hogy a költőnek öt évtizeden át létrehozott alkotásai a létért való küzdelem kényszerű

ségének szülöttei, ezúttal sem az ő sorsán enyhítettek, az ugyancsak szűkölködő testvéreinek jelen
tettek egy-két esztendőre némi támogatást. Másodszor: minthogy az írói hagyatékról a költő nem 
végrendelkezett, az jogszerint az egyenesági hozzátartozókra szállott és ebben már Müller Mari nem 
részesült, pedig feltehető, hogy Vajda ebből sem hagyta volna ki. 

Feltehető, mert végrendeletében sem csekélyke készpénz - , sem igen szerény ingótárgyi 
„vagyonából" nem hagyta ki; de erre enged következtetni két hozzá intézett levele,'' melyek a 
rokonszenv, az emberi megbecsülés - mondhatni választékosság hangján íródtak. 

Kedves Mari! 

Ha Ön a levelet mással iratja, ez esetben csak akkor írjon, ha valami olyan fordul elő,.amit okvetlen 
szükségesnek vél tudatni. 

De ha ö n Maga írta a múltkori levelet - ami ugyan szinte hihetetlen - hát ez esetben nem bánom, 
ha gyakrabban ír kevésbé fontos de mégis érdekes tudnivalókról. Például: nem keresett-e valaki? Nem 
kaptam-e levelet és honnan (ha ezt a borítékból kivehetni)? Milyen a legmagasabb hőfok az utcán és 
szobámban? A szakadozott ingeket megcsináltatta-e már? A fekete őszi kabátot - az újjá bélését -
megfoltoztatta-e? stb. 

Ilyen helyen, távol hazulról, igen jól esik, ha levelet kap az ember. 
A mi engem illet,.egy nap jobban, másnap rosszabbul vagyok, azért ismétlem, a dolog úgy áll, mint 

mindig mondtam, engem lehet várni mindennap, de az sem lehetetlen, hogy még legalább egy hétig itt 
maradok. , 

Rohitsch VII Üdv! 
3.95. . Vajda 

Vajda ezúttal is Rohitsch-Sauerbrunn, e stájerországi gyógyhely savanyúvizes, glaubersós forrásaitól 
remélt enyhülést gyomor- és bélbántalmaira. Gyönyörű vidékeivel, díszkertjeivel rendkívül jó hatással 
volt mindig kedélyére is; innen mindig költői erejében is megújulva tért haza. Ottlétét két dologtól 
tette általában függővé: javul-e a kúrától az állapota, mert ha súlyosbodást észlelne magán, azonnal 
hazatérne - meghalni. Ma már nyilvánvaló, hogy attól kezdve, mikor emésztőszervi megbetegedése 
idültté vált - és ez szinte élte delétől kezdődött - halálfélelemérzete nem volt hipokondria, betegsége 

4 A Franklin Társulat iratai. OSzK Kézirattár, Fond 1. 
. 5 Uo. - Róza 79 éves korában, 1921-ben, nagy nyomorban halt meg; Gizella a Csákvárt, az 

Eszterházyaktól fenntartott szegényházban 1926-ban. 
6 A Franklin T. iratai, vö. 4. sz. jegyzet. 
7E levelek a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában. 
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sugallta. Ezért írja Marinak, hogy őt mindennap lehet várni. Az ottmaradását természetesen pénzügyi 
körülményei is meghatározták. A pénzzel egész életében sem tudott bánni, rengeteget dolgozott, mégis 
örökké pénzszűkében volt, Rohitsról nem egyszer küldött főszerkesztőjének, Nagy Miklósnak előleg
kérő sorokat, vagy a tervezettnél hamarabb tért haza, de felelőtlen adósságokat soha nem csinált. 

Kicseng leveléből az elmagánosodás is: ő, aki azelőtt, már állandó munkája miatt is, kívánta az 
egyedüllétet, most látogató és levél után vágyik, aziránt érdeklődik, erről csak írjon Mari! A fontos 
tudnivalók közé tartozott a fővárosnak és főleg szobájának hőfoka, mert a kánikulai meleget rendkívül 
nehezen viselte el. Ilyen időjáráskor kérte szerkesztőitől a vasúti szabadjegyeket, hogy Rohitsra, 
Palics-fürdőhelyre menekülhessen előle. 

Talán Mari legközelebbi leveleinek „témáit" is megadja kérdéseivel, mert „távol hazulról igen jól 
esik, ha levelet kap az ember . . . ! " Mi más ez, ha nem rezignáció ós cseppje a honvágynak. 

Eddig még nem sikerült kinyomoznunk, hogy Mari mióta gondozta a költőt és otthonát; de a levél 
arra enged következtetni, hogy talán 1894-től vagy éppen 1895-től van körülötte, mert ha régebben, 
akkor nem álmélkodna Mari hozzáírt levelének - nyilván - nem várt értelmességén: „De ha önmaga 
írta a múltkori levelet - ami ugyan szinte hihetetlen". Ugyancsak Rohicsról ezidó'ben, hasonlóan és 
gondoskodással írt Nagy Miklósnak Mariról s e leveléből azt is megtudjuk, hogy érdemeihez méltó 
bért fizetett neki: 10 Ft-t havonta; Nagy a szerkesztőségi szolga által, előlegben, küldje el neki a pénzt 
jún. 1-én. ,, . . . az illető tud írni és ad róla nyugtát." (MTA Könyvtára, Kézirattár, Vajdának Nagyhoz 
írt levélmásolatai között.) 

A második Marihoz írt Vajda levél - sajnos - töredék, de így is érdekes: 

Kedves Mari! 

Csakhogy ne aggódjék, röviden értesítem hogy megérkeztem baj nélkül. Az úton idáig rosszul 
voltam, semmit enni nem tudtam, de ide érve, este már jó ízűn vacsoráltam, még eddig fejem nem fájl; 
a vízmártírságot holnap akarom elkezdeni, de persze minden bizonytalan, csak egy kis reménység 
bíztat, hogy talán, talán majd mégis sikerül egy darabig maradnom. Az első hét mutatja meg. 

Ezúttal el vagyok tökélve egy kis bajjal nem azonnal haza menekülni, de azért megeshetik, hogy 
váratlanul egyszerre otthon termek. Csak azt kell tudnia, hogy bármikor megyek, nem nappal, de esti 
10 óra után fogok megérkezni, tehát éjjelre otthon maradjon mindig. 

- De ismétlem, e pillanatban nagy kedvem van itt kitartani, és remélem, hogy maradhatok tovább, 
huzamosabban. 

Szeretném, ha el tudná nekem küldeni a Wolfnernél megjelent „Magyarság és nemzeti önérzet" 
című munkám két fűzött példányát, csomagban, szállító levéllel. 

Minthogy a levél töredék, nélkülözi a keltezés helyét és idejét, mégis pontosan meghatározhatók: ez 
is rohitsi üzenet, mert a levélpapír feje felér egy ma is ismert stílusú, kis képegységekből álló, színes, 
szép üdvözlőkártyával a fürdőhelyről. Nem kétséges, hogy a díszes levélpapírral a költő meg akarta 
örvendeztetni Marit. 

A levél 1896. júliusában érkezhetett, mert Wolfner 1896-ban adta ki a „Magyarság és nemzeti 
önérzet" c. munkát.8 A július hónap azért elfogadható, mert ezen esztendő július 5-én Vajda 
ügyvédbarátjának, Kisbaari Kiss Ferencnek ugyancsak Rohitsról írt levelet. Azt már nem sikerült 
megállapítani, hogy valóban hosszabb ideig maradt-e a fürdőhelyen, de egy 1896. dec. 26-án ugyancsak 
Kisbaari Kiss-nek írt leveléből kitűnik, hogy súlyosbodó betegsége miatt már Rohits is csupán 
ideig-óráig használt: „. . . félév óta állapotom lassú haldoklás, mely most már közeledik a vég felé" -
írja baljós sejtelemmel.9 

8KOMLÖS Aladár idézett művében, 338., a mű megjelenését 1896-ra teszi, azt más irodalmi 
adatok alapján kikövetkeztette, mert sem az impresszumban, de a könyv semminemű helyén meg
jelenési év nem található. 

9 Az idézett Kisbaari Kissnek írt Vajda-leveleket vö. D. SZEMZŐ Piroska: Vajda János-levelek, róla 
szóló írások. ItK 1977. 246-257. 
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E második levélnek a tartalma szintén Müller Mari intelligens voltát igazolja: eligazodik művei 
között, írni olvasni tud és rábízható a postázás. Kitűnik az is, hogy Mari már otthonosan mozog nála, 
ismeri betegségének tüneteit, gondozza, aggódik érte. Vagyis kirajzolódik gondos, szorgalmas, odaadó, 
értelmes volta. 

A szekunder irodalom Marit öregasszonynak tartja. Vajda felesége sok Vajda-kutató számára forrásul 
szolgáló, kiadatlan „Emlékirataiban" megírja 1896 Karácsonya utolsó napján férjénél tett látogatását: 
„. . . én felmentem ot volt az uramnál a Róza nővére, és persze az ápolónő, aki a takarítónője is volt 
egyben, fiatal asszony, semmi öreg."10 Vajda Jánosné igazat írt, Mari akkor még fiatal volt. Idézzük 
példaképpen még a szekunder irodalomból: az író, újságíró Pásztor Árpád Gina és Rozamunda c. 
regényében ez áll: „Reggel bejött hozzá (ti. Vajdához) takarítónője, az öreg Müller Mari."1' Honnan 
ez az életkori meghatározása? 

Pásztor az 1927-ben megjelent, a költő születésének 100 esztendős jubileumára készült regénye 
megírásakor abban a szerencsés helyzetben volt, hogy - közelebb lévén Vajda elhalálozása évéhez -
még sokan éltek személyes ismerősei és kortársai. Hogy csak a legjelentősebbeket említsük: felesége, 
szül. Bartos Róza (elhunyt 1933. febr. 27-én) és Nagy Miklósnak, főszerkesztőjének leánya Pálma, 
férjezett Schmidtné, aki apjának és a költőnek kapcsolata alapján, igen gazdag írásos hagyatékukat is 
őrizte. Pásztornak bőven volt alkalma, bevallása szerint, az emlékezéseket, írásos hagyatékokat 
munkájában kamatoztatni.12 Ennek megvoltak Ú. hátrányai is: igen sok esetben nem személyes 
tapasztalatokról, hanem hallomásokról értesült és ez - meg az elregényesítés is - tévedései forrásává 
lett. A szerzett adathalmaz labirintusaiban az összefüggések is elhomályosultak. Ez történt Müller Mari 
esetében; életkora megítélésénél félrevezették Vajdának egyik Nagy Miklóshoz 1896. novemberében írt 
és regényébe is beleszőtt következő sorai: „Tegnap óta betegen fekszem . . . Nagyon sajnálom, hogy 
önt kell megint háborgatnom előlegért. Jelenleg tisztán állunk, amit most küld, az lesz az első előleg 
nberre [novemberrel - tessék aszerint beírni - én is beírom - én egész nap otthon leszek, várom 
küldeményét - de legjobb lenne, ha mielőbb küldené? mert bár koplalással gyógyítom magamat, de 
egy vén asszony van körülöttem, aki enni akar."1 3 Ezt a „vén asszonyt" azonosítja Pásztor Müller 
Marival, holott - Vajda Jánosné idézett sorait figyelembe véve - ezt a költő Róza nővérére értette, aki 
az egyre súlyosabb beteget gyakran látogatta és kedvenc, általa főzött ételekkel kínálgatta. 

A költőről tévesen, több helyen azt állítja az irodalom, hogy édesapján kívül nem nagyon szerette 
a családját; cáfolják ezt egy 1890 körül Nagy Miklóshoz írt sorai, melyben arra kéri, hogy a jelentkező 
Gizi húgának adja át a honoráriumából hátralévő 30 Ft-ját: „Ez a húgom - Gizi - a legszentebb, 
legmegbízhatóbb nő a vüágon - hasonlíthatatlanul jobb, mint a másik, csodálatos önzetlenség jámbor
ság - csak az a baj, hogy ritkán egészséges." (MTA Könyvtára, Kézirattár, Vajdának Nagyhoz írt 
levélmásolatai között.) - Bár szeretetre vágyódó, forró szívű, de rendkívül hullámzó kedélyű volt: 
költő, életében nem egyszer elűzte magaméitól a szeretett embert. 

I °236.1. - OSzK Kézirattár, 1807. Fol. Hung. 
I I 323.1. 
12Uo. Függelék, 358-366. 
13Uo. 329.. 
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