
EZOTERIA

„Ha Vajda János akkor nem lép közbe, minden 
valószínűség szerint a forradalmi 

események másként alakultak volna."

; 'W

•  • / /

A KOLTO, AKI 
TELJESÍTETTE 
A KARMÁJÁT
Bár Vajda Jánosnak fontos szerepe volt az 1848-as 
márciusi forradalom kirobbantásában, ő kevésbé 
van benne a köztudatban, mint Petőfi, Batthyány, 
Kossuth, Jókai Mór vagy Vasvári Pál. A költő 
kulcsfigura volt, aki a horoszkópja szerint ezzel 
a tettével teljesítette a karmáját.
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Vajda Jánosra teljességgel igaz, amit az ezoterikus 
tanok állítanak, miszerint a nagycsaládokba született 
gyermekek közül mindig van egy-két kiugró egyéni
ség, akiknek az a sorsuk, hogy kiemelkedjenek abból 
a környezetből, amelybe születtek. Mondhatjuk azt is, 
hogy nekik ez a karmikus feladatuk. A tapasztalat azt 
mutatja, ahol sok testvér születik, ott a gyerekek általá
ban sokkal szabadabban nőnek fel. Függetlenebb ér
zésekkel, sokkal könnyebben hagyják el azt a közeget, 
ahol felnevelkedtek. Főként akkor, ha az adott gyer
meknek olyanok a képességei, amelyekkel fölötte áll a 
többieknek. Ilyenkor nem okoz gondot számára, hogy 
elhagyja a családi fészket, és megpróbáljon egy egé

szen más szellemi környezetbe kerülni, ahol aztán tovább
fejlődhet. Jó példa erre Vajda János esete, akinek család
jában kilenc gyermek született, közülük négyen fiatalon 
meghaltak. A forradalmár költő horoszkópjában olyan 
konstellációk fedezhetők fel, amelyek egyértelműen olyan 
egyéniségre utalnak, akinek kiemelt életfeladata volt.

ÉLETFELADAT:
AZ ORSZÁG MEGMENTÉSE
Vajda János szülei röviddel fiuk születése után Pestről 
Válra költöztek, ahol apja erdőkerülőként dolgozott, édes
anyja napszámos volt. Az apa később főerdész lett, így 
a községtől távol, egy erdei vadászházban laktak. Vajda 
János tizenkét éves korában kezdett el verseket írni, és 
ez idő tájt került Pestre. 1844-ben jelent meg első költe
ménye az Életképekben, majd megszökött az iskolából és 
beállt egy vándor színtársulathoz. Tudta, hogy nem jó szí
nész, így öt hónap után visszatért Válra. Apja bejuttatta Jó
zsef főherceg alcsúti uradalmába, amely kitűnően vezetett 
mintagazdaság volt. Egy év után Vajda János elhagyta az 
uradalmat, mert egyre jobban „húzta maga felé” az iroda
lom. Pestre utazott, és bekerült az ifjú irodalmárok társasá
gába. Huszonegy évesen, 1848. március 14-én érkezett el 
az a pillanat, amikor a karmikus feladatát teljesíteni tudta.

A HAZA ELKÖTELEZETT HÍVE
Olyan miliőben élt, amelyet a forradalmiság eszméje ita
tott át. 1848. március 14-én késő éjszaka, amikor a fiatalok 
nem tudták eldönteni, hogy a 12 pontot tartalmazó petíciót 
azonnal benyújtsák, vagy halasszák ezt másnapra, ő a Pil
vax kávéház ajtajához ugrott, bezárta és kijelentette: „Ura
im, addig innen ki nem mennek, amíg nem határoznak!” 
Ennek hatására eldöntötték, hogy másnap reggel tünte
tést szerveznek, és életbe léptetik a 12 pontot. Ha Vajda 
János akkor nem lép közbe, minden valószínűség szerint 
a forradalmi események másként alakultak volna.

Aztán másnap a sors olyan helyzetbe hozta, amikor újra 
gyakorolhatta karmikus feladatát. A közeledő katonaság 
hírére a forradalmi tömegen erőt vett a riadalom. Ekkor 
Vajda János felugrott egy kofa asztalára, és a budai vár 
felé mutatva elkiáltotta magát: „Esernyővel a kezünkben 
nem vívjuk ki a szabadságot! Fegyverezzük fel magun
kat! Fel Budára: utánam!” A költő szavait tett követte, és 
nem kevesebben, mint húszezren vágtak neki a hajóhíd- 
nak. A szabadságharc végén betegsége gátolta meg ab
ban, hogy Törökországba emigráljon, így barátjával Fejér 
megyében bujdosott, míg egy felsőbb parancs a honvéd
tisztek jelentkezését kötelezővé nem tette, amit követően 
besorozták a császári hadseregbe. Amikor hazaérkezett, a 
földbecslő hivatal napidíjasaként dolgozott. Politikailag el
szigetelődött, olyannyira, hogy még árulónak is nevezték. 
1897-ben bekövetkező haláláig számos verset, verses re
gényt írt, több lapot szerkesztett. A buzdító témájú ver
sek után a filozofikus költészet ideje érkezett el.
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