
Még egyszer Eötvös József kéziratos feljegyzéseiről 

Bényei Miklós publikációja (Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései. ItK 1968. 
462—67.) értékes adalékokkal gyarapítja Eötvösre vonatkozó ismereteinket. Eötvös könyvtárá
nak feldolgozása során bukkant rá Bényei az írónak azokra a jegyzeteire, amelyek egyik
másik kötet védőlapján olvashatók. Érdemét növeli, hogy nem érte be a feljegyzések szöve
gének egyszerű közzétételével, hanem — filológushoz illő módon — igyekezett tisztázni kelet
kezésük valószínű időpontját, és feltárni a bennük rögzített eszmecsírák további sorsát, az 
életmű egyes darabjaiba való beépülésük módját is. Bényei értelmezései azonban néhány 
vonatkozásban kiegészíthetők, illetve pontosabbakká tehetők. 

A 2. sorszám alatt közölt, mindössze néhány sornyi drámatöredékről Bényei csak annyit 
állapít meg, hogy az az ókori történelemből meríti tárgyát. Ám a szöveg — rövidsége ellenére — 
módot ad a tervezett mű témájának közelebbről való meghatározására is. Eötvös drámája 
minden bizonnyal a Gracchusok tevékenységéhez kapcsolódott volna. A dialógus Caf megje
lölésű szereplője nyilván Gaius Sempronius Gracchus. 6 számol be arról, hogy „Tiber" nevű 
bátyja (Tiberius Sempronius Gracchus) „A fórumon . . . elé adá javaslatát" (kétségkívül a 
nevezetes „lex agraria"-t.). A beszélgetésben részt vevő két másik személy közül Cor talán a 
Gracchusok anyja, Cornelia, Claud pedig Tiberius Gracchus apósa és triumvirtársa, Appius 
Claudius lehet. (Egyébként az a német nyelvű munka, amelynek előzéklapjára Eötvös a fel
jegyzést beírta, már címében is jelzi, hogy „vom Anfange der Gracchisen Unruhen" adja elő a 
római polgárháborúk történetét.) Nem igényel bővebb elemzést, milyen közeli rokonság áll 
fenn az ókori történelem Eötvöstől kiválasztott korszakának problematikája: a földnélküli 
plebejus rétegek forradalmi megmozdulásai, valamint a Magyarország 1514-ben gondolatköre 
között. A tematikai összefüggés valószínűsíti a fogantatás egyidejűségét; a pársoros dialógus
ban ezért joggal láthatjuk annak a drámának töredékét, amelynek (bizonyára magától Eötvös
től megtudott) tervéről Kemény Zsigmond — a Bényeitől is idézett levélrészletben — 1847. 
máj. 1 J-én tudósította Jósika Miklóst. 

A 11. sorszámú, viszonylag terjedelmes feljegyzéssel kapcsolatban Bényei annak a — 
magából a szövegből kivilágló — ténynek a konstatálásával éri be, hogy az „valamelyik dip
lomáciai jegyzékkel foglalkozik". Eötvös soraiból félreérthetetlenül kitűnik az is, hogy az 
általa kommentált, Berlinben szövegezett „Nota" a német kérdés megoldásának mikéntjét 
vizsgálja. Ebből a körülményből kiindulva a feljegyzés datálását is megkísérelhetjük. A német 
egység megvalósítását célzó törekvések az 1859-i francia —olasz—osztrák háború (pontosabban 
annak az olasz nemzeti mozgalom számára kedvező kimenetele) folytán nyertek újabb lendü
letet. A német szövetség (Deutscher Bund) alkotmányának átalakítására vonatkozó, az egységes 
államiságot a szövetség tagállamai — elsősorban természetesen Poroszország és Ausztria — 
közötti megállapodás útján létrehozni kívánó reformtervek 1861 és 1863 között voltak napi
renden. (A következő években már nyilvánvalóvá vált, hogy az osztrák és porosz álláspont 
ellentéte békés kompromisszum útján nem oldható fel, s ezért a végső döntés csak a két állam 
fegyveres összecsapásának eredményeképpen születhet meg.) Beust szász miniszterelnök 1861. 
okt. 15-én terjesztette elő és juttatta el a német szövetség tagállamaihoz az általa kidolgozott új 
szövetségi alkotmánytervezetet. Ezt az alkalmat használta fel a porosz kormány arra, hogy — 
1861. dec 20-i keletű, Beust javaslataira reflektáló jegyzékében —saját, a kérdéssel kapcsolatos 
elképzeléseit körvonalazza. A csak röviden vázolt, de részleteiben ki nem fejtett elgondolás a 
német szövetség hatáskörének lényeges csökkentését s egyszersmind azon belül egy — kizáró
lag a németlakta területeket összefogó, szűkebb, viszont szervesebb egységként funkcionáló, s 
messzemenő szuverenitással rendelkező — német szövetségi állam létrehozását irányozta elő. 
Egy ilyenfajta államalakulatban — amelyhez Ausztria császára (az addigi alkotmány szerint a 
német szövetség örökletes feje) nem csatlakozhatott volna egész birodalmával, hanem csupán a 
monarchia kisebb részét jelentő német tartományokkal — Poroszország feltétlen hegemóniával 
rendelkezett volna. A „kisnémet" egység porosz koncepciója tehát létérdekeiben fenyegette a 
Schmerling irányítása alatt álló, „nagynémet" megoldásra törekvő bécsi kormányt, amely — 
miután előzőleg sikerült a német szövetség hat másik, a porosz túlsúlytól ugyancsak tartó tag
államának támogatását megszereznie — 1862. febr. 2-i jegyzékében teljesen elutasítólag rea
gált a berlini kezdeményezésre.1 

Érthető, hogy a vázolt fejlemények — s kiváltképpen a porosz jegyzékben felvetett új
szerű elképzelések — Európa-szerte rendkivüli feltűnést keltettek, és mindenütt (így természe
tesen Magyarországon is) széles körű sajtóvisszhangot váltottak ki. A porosz jegyzékről a nyil
vánosság csak néhány héttel annak átadása után szerzett tudomást. A Sürgöny с pesti-napi
lap pl. először 1862. jan. 9-én adott róla hirt, majd foglalkozott vele a következő két napon is, de 

1 Minderről bővebben 1. HEINRICH VON SYBEL: Die Begründung des deutschen Reiches durch Wil
helm I. 5. kiad. München-Leipzig 1896. II. köt. 411 -19 . 

5* 457 



csak jan. 12-i számában közölte a jegyzék szövegét. Az 1862. febr. 2-i osztrák jegyzékről ugyanez 
az újság először febr. 8-án tájékoztatta olvasóit, a teljes szöveget pedig febr. 12-én publikálta. 
Számos, a német kérdést érintő hivatalos állásfoglalás látott napvilágot a további másfél-két 
esztendő folyamán is, de ezek között egy sincs, amely Berlinben kibocsátott diplomáciai jegy
zék formáját öltötte volna magára. Igen nagy valószínűséggel jelenthetjük ki tehát, hogy Eöt
vös sorai az 1861. dec. 20-i porosz jegyzékre vonatkoznak, és az annak nyilvánosságra kerülése, 
ill. a bécsi reakciót tükröző osztrák jegyzék ismertté válása közötti hetekben íródtak, s — az 
időpontból következőleg — semmiképpen sem országgyűlési beszéd, hanem csakis 
hírlapi cikk előmunkálatai lehettek. (Feltevésünk mellett látszik szólni az is, hogy a feljegy
zés Clarendon angol történelmi tárgyú munkájának 5. kötetében helyezkedikel, ugyanezen mű 4. 
kötetében pedig a Kisfaludy Társaság 1862. febr. 6-i közgyűlésén elmondott elnöki megnyitó
val összefüggő jegyzetek találhatók.) 

Eötvös már 1860-ban felismerte azt, hogy a német egység valóra válásának és a magyaror
szági helyzet rendeződésének kilátásai szorosan összefüggnek egymással. (Néhány évvel később, 
Falk Miksának írt 1866. ápr. 8-i levelében Önérzetesen jelentette ki: „ . . . én voltam az első, ki 
már 1861-ben, sőt előbb a német-kérdés megoldásának szükségét láttam, s azon nézetből 
indultam ki, hogy az Osztrák-birodalom belső alakításánál mindig azon viszony tekintetbe 
vételével kell haladnunk, melyet Ausztria Németországban elfoglalt, s melyről lemondani nem 
lehet2".) Die Sonderstellung Ungarns vom Standpunkte der Einheit Deutschlands (Leipzig, 1860) с 
röpiratában alapelvként szögezte le, hogy Németország egysége európai szükségesség, s ezért 
elengedhetetlen a német szövetség újjáalakítása. A szövetségbe Ausztriának is be kell lépnie. 
Egész területével azonban nem léphet be, mert egy ilyen, az európai egyensúlyt megrendítő 
államkolosszus keletkezését a többi államok akár világháború útján is megakadályoznák. 
Tehát — javasolja Eötvös — csatlakozzon a szövetséghez német tartományaival; ez utóbbiakat 
és a Habsburg-monarchiának a német szövetségen kívül maradó többi országait pedig csak az 
uralkodó személyének közösségén alapuló perszonálunió fűzze össze egymással. Eötvös terve 
egyszersmind az egész monarchia kormányzatának alkotmányos alapra helyezését tételezi fel 
— azaz az ő koncepciójában a német egység létrejötte és a magyar alkotmányosság helyreállí
tása ugyanannak a nagy (s előbb vagy utóbb okvetlenül végbemenő) történelmi folyamatnak két, 
egymástól elválaszthatatlan láncszemét jelenti. Röpiratában Eötvös Ausztriának szánta azt a 
szerepet, hogy — a német egységmozgalmak élére állva — a közép-európai térség egész állami 
struktúrájának reformját kezdeményezze. Ám a röpirat sugalmazásai és az 1861. dec. 20-i jegy
zékben érintett, a porosz hegemónia igényére alapozott elképzelések mégis messzemenően 
fedik egymást. Magyarország jövendő sorsa a porosz terv sikere esetén is az Eötvöstől kívánt 
módon alakulhatott volna. A porosz javaslatokban Eötvös mintegy a saját elgondolásainak 
tükörképét ismerhette fel, s csak önmagához volt következetes, amikor úgy vélte, hogy a jegy
zékben lefektetett elvek „végre alkalmaztatni fognak, mert a német kérdés csak azon elvek 
alapján oldható meg". 

A 12. sorszám alatt közölt feljegyzéshez Bényei az alábbi észrevételt fűzi: „Az írás 
formájából és a tartalomból ítélve ezek az aforizmák 1849 után íródtak." Figyelmét tehát elke
rülte, hogy Eötvös sorai nem elvont jellegű történetfilozófiai elmélkedéseket rögzítenek, hanem 
azokat az okokat summázzák, amelyek a Magyarország 1514-ben egyik főalakjának : Szaleresi 
Ambrusnak egyéni tragédiáját előidézik. A feljegyzés első két mondata így szól: „Nagy nép
mozgalmak többnyire hasznára vannak. Mint a' vész termékenyebbé teszi az erdőt, magokat 
hord szét, de jaj az egyesnek: mint a fa, melyet a vész kitört." A regény XIV. fejezetében pedig a 
következőket olvassuk: „ . . . Az erdő szebben nő, ha a vész erős kara egyes haldokló törzsökéit 
kidönté, a mély gyökereket felrázta, az ágakon függő magot messze helyekre vitte el, hogy ott 
fákká nőjenek: úgy a népek sem fejlődhetnek örökké derült napok között. De jaj az egyes 
fának, jaj az egyes embernek, kit ily vész megragad; a fa, ha gyökerében sértetett, az ember, ha 
feldulatott, a kis kör, melyben boldogságát találta, nem üdülnek fel többé. — Ez vala Sza
leresi helyezete."3 A feljegyzés további része és a regény szövege között ilyen, szinte szó szerinti 
megfelelés már nem mutatható ki — azonban a XIV. fejezet egész első (Szaleresi helyzetének 
ellentmondásait boncolgató) fele voltaképpen nem egyéb, mint a feljegyzésben foglaltak árnyal
tabb, részletezőbb kifejtése. 

A 15. sorszámú feljegyzés szövege mindössze ennyi: „we should wish kings never forget 
and their subjects seldom to remember." Bényei szerint: „Az angol nyelvű aforizma lehet 
idézet is, de lehet Eötvös reflexiója is." Ténylegesen idézettel van dolgunk; a forrás (amint 
ezt eleve gyanítani lehetett) ugyanaz a könyv, amelynek hátsó védőlapjára Eötvös az angol 
mondást bejegyezte. A Selections from the Edinburgh Review с. gyűjtemény 40—60. lapjain 
szerepel a Rights and Duties of the People с. — először a folyóirat 1812-i évfolyamában megje-

2 EÖTVÖS JÓZSEF Összes Munkái 20. köt. (Levelek - Életrajz.) Bp. 1903. 159. 
» EÖTVÖS JÓZSEF: Magyarország 1514-ben. Bp. 1914. I. köt. 371. 
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lent — értekezés. Az 53. lapon többek között arról az alkotmányos elvről van szó, amelynek 
értelmében az angol állampolgárokat megilleti az ellenállás joga az uralkodói önkénnyel szem
ben. Ezzel kapcsolatban jelenti ki — Charles James Foxnak, a nagy angol liberális államférfi
nak egy mondására hivatkozva — a dolgozat névtelen szerzője: „ . . . the doctrine of resistance 
placed the present royal family on the throne of these kingdoms — it is interwoven in the 
constitution; but it is a doctrine more fit to be inculcated on princes, than rashly instilled 
into the people. — It is a principle, said Mr. Fox, which we should wish kings never to forget, 
and their subjects seldom to remember." A kiemelt sorokat Eötvös húzta ceruzával alá, s ugyanő 
az 53. lapnál könyvjelzőt is elhelyezett. A tanulmány egész szövegében — ugyanúgy, mint 
az azt megelőző, The Nature and Uses of Monarchy, and the Rights and Powers of a Sovereign 
с értekezésben, valamint a kötetnek a parlamenti reform kérdéseivel foglalkozó darabjaiban 
— sűrűn bukkannak fel Eötvös aláhúzásai és az általa mintegy figyelmeztetőül becsúsztatott 
könyvjelzők. A hatkötetes gyűjtemény 5. kötetét teljes egészében a politika tárgykörébe 
vágó cikkek és tanulmányok töltik be; aláhúzásokat és könyvjelzőket a hat közül egyedül 
ebben a kötetben találunk. Indokolt a feltételezés: az 1835/36-ban, Párizsban megjelent kiad
ványt Eötvös 1836/37-i nyugat-európai útja során szerezhette meg, és a következő években — 
a politikai pályára való felkészülésének és első nyilvános, a szólásszabadságot védelmező köz
életi fellépéseinek időszakában — bizonyára gyakran forgatta. A szóban forgó kötet tehát 
azoknak a munkáknak sorába tartozik, amelyekből a fiatal Eötvös az alkotmányos, parla
mentáris kormányforma mellett szóló érveket és a liberalizmus eszmevilágának más sarok
tételeit megismerte és elsajátította. 

Oltványi Ambrus 

A stílus néhány kérdése — egy periódus lírájának tükrében 

Az utóbbi években — jórészt Klaniczay Tibor munkássága nyomán1 - a korábbiaknál 
lényegesen nagyobb hangsúllyal kerültek előtérbe az irodalmi stílusvizsgálat kérdései. Való
jában azonban csak ez a bizonyos előtérbe hozás és a problémák újszerű megvilágítása köthető 
egyik vagy másik személynek a publikációihoz — vagy akár irodalomtudományunk valamely 
fejlődési szakaszához —, hiszen magának a stílusnak a fogalma, ill. a különféle stílusmegjelö
lések azelőtt is szerephez jutottak az irodalomtörténeti kutatások folyamatában. Csak éppen 
kisebb nyomatékot kaptak, s ez az alacsonyabb értékminősítést is jelző kisebb hangsúly engedte 
meg, hogy a kategóriák körvonalazatlanabbak maradjanak — vagy talán jobban mondva: 
azt, hogy e körvonalazatlanság ne okozzon különösebb gondot a kutatók számára. De még 
Klaniczay írásai, majd a hozzájuk hol inkább polemikusán, hol inkább egyetértőleg kapcsolódó 
más komoly figyelmet érdemlő írások is hagynak maguk után kérdőjeleket, fehér foltokat, 
melyeknek megválaszolása, ill. kitöltése nehezen valósítható meg abban az esetben, ha az 
elméletnek, az elvi általánosításoknak a magasabb nézőszögéből csupán alápillantások erejéig 
fordulunk az irodalomtörténet különböző tényei felé. Az itt következő rövid írás ezért „lentebb'1 

kezd: a múlt század második fele magyar lírájának helyenként közelebbi szemrevételezéséből 
kiindulva kíván hozzájárulni egy elméleti kérdésnek a tisztázásához. 

Az újabb irodalomtörténeti kutatások egyre nagyobb mértékben megkérdőjelezni 
látszanak azt a korábban elég általánosan kialakult nézetet, mely szerint a Nyugat lírikusai 
váratlan újszerűségükkel: merőben új élményeknek a merőben újszerű megfogalmazásával 
robbantak be a magyar irodalomba, megszakítva annak korábbi folyamatát. Igaz, a teljes 
folyamatosság-hiány álláspontját korábban sem tette magáévá irodalomtörténetírásunk. 
Régóta köztudott a korai Ady-líra kapcsolódása a Reviczkyéhez, azt sem tagadta senki, 
hogy ugyanő Vajdát bizonyos vonatkozásban őseként tisztelte, míg a késői, magányos Arany
ban Babits és Kosztolányi fedezték föl rokonukat. E kapcsolatok fontosságának és sokrétű
ségének a tudata mégis csak az újabb kutatásoknak a fényében kezd határozottabbá lenni. 
E korszak lírikusainak monografikus irodalomtörténeti feldolgozását nyújtó tanulmányaiban 
Komlós Aladár is több olyan szálat emelt ki anyagából, mely századunk lírájának szövedéké
ben nyer folytatást2. Németh G. Bélának a magyar szimbolizmus kezdeteiről írt tanulmánya3 

pedig már éppenséggel egy új stílus színre lépésének jeleire összpontosítja figyelmét, ő Ugyan 
kizárólag Komjáthy Jenő lírájának néhány fontos sajátságát elemzi behatóan, utóbb Komlós 
Aladár azonban röviden már a szimbolizmus egész hazai csírázásán végigpillant,4 Mezei József 

1 KIANICZAY TIBOR: Marxizmus és irodalomtudomány 1964. 
* KOMLÓS ALADÁR: Vajda János. 154., KOMLÓS ALADÁR: Komjáthy Jenő. MTA I. OK V. 1 - 4 . sz. s NÉMETH G. BÉLA: A magyar szimbolizmus kezdeteinek jíérdéséhez. It 1956. 3. sz. 
'KOMLÓS ALADÁR: A szimbolizmus és a magyar líra. 1965. 
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