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GÀngÂ GÀbor

E¹TV¹S JñZSEF
AZ EMIGRçCIñBAN, 1848ä1850 (II)
Az ¢lett´rt¢net

Minden erûfeszÁt¢s ¢s minden r¢szeredm¢ny ellen¢re: az irodalom megÀllapÁtÀsÀt, miszerint àE´tv´s JÂzsef ¢letÃtjÀnak [...] legkev¢sb¢ ismert periÂdusÀt alkotjÀk a m¡ncheni emigrÀciÂban t´lt´tt ¢vekÊ (DeÀk ç., 1996:119.), az itt leÁrtak sem tudjÀk alapvetûen mÂdosÁtani. Tudvalevûleg 1848. szeptember 29-¢n indult Ãtnak sÂgorÀval, Trefort çgostonnal, jÂllehet a tÀvozÀs gondolatÀval mÀr korÀbban foglalkozott. Erre enged k´vetkeztetni, hogy szeptember elej¢n Ãtlevelet k¢rt Pulszky Ferenctûl, aki akkoriban ÀllamtitkÀrk¢nt szolgÀlt a kirÀly szem¢lye k´r¡li miniszt¢riumban (Pulszky, 1884:I. 338ä
9.), grÂf CzirÀky JÀnoshoz Árott 1849. januÀr 31-i level¢ben pedig maga is tÀvozÀsa
hosszasan ¢rlelûdû szÀnd¢kÀra utal: àAz okokat, melyek¢rt hazÀmat elhagyÀm, esmered. N¢hÀny nappal mielûtt elmenn¢k ä ha nem csalÂdom, a KaszinÂ erk¢ly¢n szÂltunk egymÀssal a k´zdolgok ÀllÀsÀrÂl, s ¢n k´z´ltem szÀnd¢komat, hogy azon esetre, ha ¡gyeinket a legalitÀs ´sv¢ny¢re
visszavezethetni rem¢ny¡nk t´bb¢ nem lehet, a hazÀt, melyben becs¡letes mük´d¢sre helyet t´bb¢
nem talÀlok, inkÀbb elhagyom, mint hogy olyan eljÀrÀsban r¢szt vegyek, mely a nemzetet csak
veszt¢hez vezethetiÊ (E´tv´s, 1976:211ä2.). A terv a barÀti k´rben nem volt titok: Trefort
szeptember k´zep¢n ¡zeni feles¢ge r¢v¢n E´tv´s¢knek, hogy àhagyjanak fel az eltÀvozÀs
gondolatÀvalÊ.20 Sût tudvalevûleg 1848. szeptember 9-¢n àfelt¢telesenÊ le is mondott, miutÀn Szemere Bertalan bel¡gyminiszter VÀcrÂl Pestre rendelte IvÀnka Imre ûrnagyot
egy zÀszlÂaljjal. UrbÀn AladÀr id¢zi IvÀnka eml¢kiratait, aki valÂszÁnüleg E´tv´sre ¢s
KlauzÀl GÀborra utalva Árja, hogy àfÀjdalom, ezen bej´vetel¡nk, fokozvÀn az akkori nap esem¢nyeinek hatÀsÀt, k¢t kitünû hazÀnkfiÀnak lelki ÀllapotÀt deprimÀltaÊ.21
A v¢gleges d´nt¢s kivÀltÂ oka grÂf Lamberg Ferenc MagyarorszÀgra kinevezett teljhatalmÃ katonai fûparancsnok szeptember 28-i meggyilkolÀsa volt.22 Trefort is Ágy
eml¢kezik meg e sorsd´ntû naprÂl egy ¢vvel k¢sûbb: àHolnap [...] van az ¢vfordulÂja a
v¢gzetes esem¢nynek, amely benn¡nket k¡lf´ldre üz´tt.Ê23
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Ami az E´tv´ssel szeptember 28-Àn t´rt¢nteket illeti: PÀlffy JÀnosnak, a k¢pviselûhÀz aleln´k¢nek visszaeml¢kez¢s¢bûl tudjuk, hogy aznap egy¡tt eb¢deltek E´tv´s ¢s
û a Dorottya utcai kaszinÂban, majd visszat¢rtek a Redoutba, az orszÀggyül¢s ¢p¡let¢be, ahonnan ism¢t Àtmentek a kaszinÂba. Ennek ablakÀbÂl lÀttÀk a hajÂhÁdrÂl
visszafel¢ tartÂ csoportozatot. àAlig voltunk egy negyed ÂrÀig a CasinÂban, midûn a hajÂhÁd
felûl irtÂzatos zaj hallatszott. Az ablakhoz menve, borzasztÂ lÀtvÀny tünt elûnkbe. Az eg¢sz hosszÃ
hÁd, a hÁdfû mindk¢t oldalrÂl, s a pesti ¢s budai part k´r¡le, megrakva volt emberekkel, oly hirtelen
teremve maga el¢ e nagy, roppant t´meg, mintha valamely gonosz szellem a f´ldbûl büv´lte volna
el¢, s ezek k´z´tt puskÀval, karddal, bottal, vasvillÀval fegyverzett, nyers, rongyos, meztelen nyakÃ
¢s karÃ vad alakok, milyeket ¢n sem azelûtt, sem azutÀn soha nem lÀttam Pesten.
E´tv´s megragadta a karom, mondvÀn: ÏJer¡nk le!Î °n reÀ n¢ztem. ý halovÀny volt. Amint
a Dorottya-utcÀbÂl be akartunk fordulni a Redout fel¢, egy csapat vÀrosi ember jû vel¡nk szemk´zt, s megismerve minket, megÀllott, s egyik azt mondja: Ïmeg´lt¢k Lamberget!Î
Erre E´tv´s karomba ´lt´tte karjÀt, s megindult velem a szÁnhÀzt¢r fel¢. De alig ment¡nk
n¢hÀny l¢p¢st, s megÀllott. Nagyon fel volt indulva.
ÏBarÀtom ä szÂlt hozzÀm ä, ¢n menyek.Î
ÏHovÀ m¢sz?Î
Ï°n menyek ki az orszÀgbÂl.Î
ÏHogyan menn¢l s mikor akarsz menni?Î
ÏT´st¢nt. MeglÀsd, hogy itt borzasztÂ dolgok fognak t´rt¢nni, hogy ezek a vadÀllatok megÁzlelve
a v¢rt, minden m¢rs¢kelt embert meg´lnek, aki itt marad, meg´lik legelûbb BatthyÀnyit, aztÀn
DeÀkot ¢s Ãgy a t´bbit.ÎÊ (PÀlffy, 1940:139.)
T´bb adatunk van arra, hogy E´tv´s idegileg nehezen viselte 1848 nyarÀn az udvar
¢s a magyar kormÀny k´z´tti fesz¡lt helyzetet. Pulszky Árja: àlÀttam az aggÂdÂ E´tv´st
innsbrucki ÃtjÀban [...]; lÀttam, midûn ´r´mteljesen vissza j´tt, s ism¢t izgatottan, midûn JÀnos
fûherczeg el¢be ment¡nk [...]. A kormÀny gondjai, a felelûss¢g terhe a folytonos ingadozÀs, rem¢ny
¢s k¢ts¢g k´zt, s a v¢gvesz¢ly sejtelme erûsebben hatottak E´tv´s ideges k´ltûi term¢szet¢re, mint
hidegebb v¢ralkatÃ tÀrsaira; mi csoda tehÀt, ha azon csapÀst, mely alatt grÂf Sz¢chenyi acz¢l
szervezete ´sszeroskadt, E´tv´s finomabb alkotÀsÃ idegzete sem bÁrta elviselni?Ê (Pulszky,
1888:20ä1.) PÀlffy JÀnos mÀr id¢zett visszaeml¢kez¢s¢bûl az der¡l ki, hogy zilÀlt idegeit az ´sszeomlÀs hatÀrÀra sodorta az Àt¢lt jelenet: àE´tv´st, mint minisztert forradalmi
idûben csak l¢lektanilag lehet ¢s szabad megÁt¢lni [...]. Igen term¢szetes, hogy E´tv´s k´lt¢szileg
¢l¢nk k¢pzelm¢re s ingerl¢keny idegrendszer¢re m¢ly s megrÀzÂ hatÀst kellett gyakorolni a szeme
elûtt fejlûdû forradalomnakÊ (137.). àAz û mÀr izgatott, mondhatni beteg szerve ä teszi m¢g
hozzÀ ä egyszerre mint test a kÂrvÀlsÀg alatt, meghajolt ezen k¡lesem¢ny elûttÊ (140.). Maga
E´tv´s is hasonlÂan szÀmolt be ÀllÁtÂlag a Lamberg meggyilkolÀsa utÀni ÂrÀk lelkiÀllapotÀrÂl tÀvoli rokonÀnak, Spl¢ny B¢lÀnak: àE´tv´s, mint ´nmagÀtÂl k¢sûbb hallottam,
annyira megr¢m¡lt az eseten, hogy a jÂzan Át¢letet elvesztette, k¢pzelûd¢se 1793-at mutatott neki
MagyarorszÀgon, minek folytÀn csalÀdjÀval k¡lf´ldre utazottÊ (Spl¢ny, 1984:II. 57.). Az
1793. ¢vnek emlÁt¢se nem v¢letlen. JÂsika MiklÂs forradalomt´rt¢net¢ben arrÂl olvashatunk, miszerint àmaga E´tv´s t´bbsz´r emlegette ä csakhÀt multa licent pictoribus
atque poetis ä, hogy Mlle Lenormand PÀrizsban, de korÀbban egy cigÀny jÂsnû is azt j´vend´lte
neki, hogy v¢rpadon fogja v¢gezni; ¢s sokan ÀllÁtjÀk, hogy e kettûs jÂslat a kultuszminisztert ¢rû
teljes ´sszeomlÀs okaÊ.24
A visszaeml¢kez¢sek egy´ntetü tanÃsÀga alapjÀn tehÀt a tÀvozÀs k´zvetlen okÀnak
elfogadhatÂ a sokkolÂ benyomÀs kivÀltotta idegkimer¡l¢s, annÀl inkÀbb, mivel E´tv´s
àimpresszionÀbilisÊ lelk¡lete jellemrajzaiban a k¢sûbbiekben is vissza-visszat¢rû motÁ-
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vum: E´tv´s ¢rz¢keny lelkivilÀgÀval talÀn f´l´sen is sokat foglalkozva alkotja meg p¢ldÀul a kiegyez¢s utÀni konzervatÁv gondolkodÀs a maga àliberÀlis vagy konzervatÁvÊ
politikai karakterolÂgiÀjÀt.25
Lamberget ismeretesen 1848. szeptember 28-Àn kora d¢lutÀn gyilkoltÀk meg. Az
idûpont, ha pontos meghatÀrozÀsa neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik is,26 megerûsÁti a szeptember 29-i indulÀs t¢ny¢t: nem valÂszÁnü, hogy az emigrÀciÂs idûszak elsûdleges forrÀsÀban, Trefort çgoston ¢letrajzi visszaeml¢kez¢seiben az elutazÀs àd¢lutÀnÊ-jÀrÂl szÂlÂ
bejegyz¢sek m¢g 28-Àra vonatkoznÀnak.
Az esem¢nyek hatÀsÀra tehÀt ä amint Trefort Árja naplÂjÀban ä àPepi Ãgy d´nt´tt, hogy
d¢lutÀn elutazik B¢csbeÊ.27 Trefort habozÀsÀrÂl az 1850-es ¢vek v¢g¢n Árott naplÂ m¢g
tÁz ¢v utÀn is zaklatott mondata tanÃskodik: à°n nem voltam [ti. elt´k¢lt], ¢s mondtam
neki, ne vÀrjon rÀm, de m¢gis lehets¢ges lenne, hogy vele menjekÊ (uo.). Trefort d¢lutÀn hÀromkor m¢g Kossuth k¢r¢s¢nek megfelelûen PÀzmÀndy D¢nessel elment NyÀry PÀlhoz, akit nem talÀltak otthon, majd ä Ágy folytatja Trefort egyes szÀm elsû szem¢lyben
ä àkocsit fogadtam, elmentem a lakÀsomra [...], magamhoz vettem a p¢nzt ¢s egy t¢likabÀtot,
lekocsiztam a VÁzivÀrosba BucsÀnszkyhoz, Pepit mÀr ott talÀltam, majd neh¢z szÁvvel elhagytuk
a vÀrostÊ.28
BucsÀnszkyhoz minden valÂszÁnüs¢g szerint bÃcsÃt venni ¢s ä tÀvoll¢t¡k idej¢re ä
mintegy àv¢grendelkezniÊ mentek, feltehetûen magÀn- ¢s hivatalos ¡gyekben egyarÀnt. BucsÀnszky JÂzsef ugyanis E´tv´snek k´zeli, gyermekkori barÀtja volt. Amint
azt E´tv´snek nûv¢r¢hez, grÂf Vieregg KÀrolyn¢ E´tv´s JÃliÀhoz Árott egyik level¢bûl
megtudjuk, 1868. mÀjus 12-¢n halt meg. E´tv´s, rÀ visszaeml¢kezve, megvallja JÃliÀnak, hogy àtulajdonk¢ppen az utolsÂ ember volt, akivel gyerekkorom eml¢keirûl besz¢lgetni
tudtamÊ.29 1864. december 2-Àn, midûn BucsÀnszky àvesz¢lyesen betegÊ volt, ugyanÁgy
Ár rÂla naplÂjÀban: àLegr¢giebb barÀtom, Telekyn¢n kÁv¡l az egyetlen ember, kit mÀr mint gyermek szerettem s most û is elmegy.Ê30 E´tv´s BucsÀnszky halÀla utÀn annak hÀtrahagyott
rokonÀrÂl gondoskodott: ÀllÀst szerzett neki.31 E´tv´s JÃliÀnak szint¢n gyerekkori
ismerûse volt BucsÀnszky, ¢s kapcsolatuk a k¢sûbbiekben sem szakadt meg teljesen:
a m¡ncheni rokonsÀg a hatvanas ¢vekben t´bbsz´r k´lcs´nt folyÂsÁtott a csalÀdi barÀtnak.32
Fiatalemberk¢nt BucsÀnszky bejÀratos volt E´tv´s ¢desanyjÀhoz Ercsibe. E´tv´s IgnÀcn¢ Lilien Anna 1841. oktÂber 28-Àn tudÂsÁtja leÀnyÀt BucsÀnszky aznapi lÀtogatÀsÀrÂl, ¢s november k´zep¢n aggÂdva vÀrja visszat¢rt¢t. àNinaÊ egyik level¢bûl ¢rtes¡l¡nk arrÂl is, hogy BucsÀnszkynak szerepe volt a csûdbe ment ercsi birtok eladÀsÀban.33
Nem csak az Àrva rokonnak adott E´tv´s miniszterk¢nt hivatalt: 1848 mÀjusÀban
magÀt BucsÀnszkyt helyezte bizalmi ÀllÀsba a VallÀs- ¢s K´zoktatÀs¡gyi Miniszt¢riumban. Az alapÁtvÀnyi tûk¢knek a vallÀs- ¢s k´zoktatÀs¡gyi tÀrca hatÀsk´r¢be valÂ utalÀsÀrÂl, E´tv´s ¢s Kossuth egy¡ttes felterjeszt¢se nyomÀn, ismeretesen az 1848. Àprilis
22-i minisztertanÀcs d´nt´tt (F. Kiss, 1989:34.), m¢gpedig a tÀrca p¢nz¡gyi neh¢zs¢geinek megoldÀsa c¢ljÀbÂl (F. Kiss, 1987:447.). Ezt k´vetûen, ahogy F. Kiss Erzs¢bet
Árja, àa vallÀs- ¢s k´zoktatÀs¡gyi miniszter sz¡ks¢gesnek lÀtta, hogy az [...] alapÁtvÀnyi gazdasÀgi
¡gyeket int¢zû miniszt¢riumi osztÀly ¢s seg¢dhivatalok f´l¢ egy eddig nem l¢tezett fûfel¡gyelût
nevezzen ki [...] BucsÀnszki JÀnos [Ágy!; recte: JÂzsef] szem¢ly¢benÊ (F. Kiss, 1987:452.). E´tv´s mÀjus 14-¢n nevezte ki BucsÀnszkyt hÂnap eleji hatÀllyal, ¢s 1848. december elej¢n, tehÀt jÂval E´tv´s tÀvozÀsa utÀn m¢g ugyanebben a munkak´rben volt, de 1849
nyarÀn mÀr nem.34
A bÃcsÃv¢tel utÀn a birodalmi fûvÀrosnak vett¢k Ãtjukat. 30-Àn ¢rkeztek meg B¢cs-
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be, m¢gpedig Trefort szerint d¢lben. àItt, a Stadt Frankfurt-ban ä teszi hozzÀ ä lÀttam
utoljÀra BatthyÀny Lajost. A csomagjainkat vÀrtuk, hogy tovÀbbutazhassunk.Ê
E´tv´s a szeptember 30-i dÀtumot grÂf CzirÀky JÀnosnak Árott level¢ben a szemtanÃ
felelûss¢g¢vel s mind´ssze n¢gy hÂnapnyi messzes¢gbûl erûsÁti meg: àszept. 30-Àn [...]
vele [ti. BatthyÀnyval] B¢csben mindjÀrt meg¢rkez¢sem utÀn szÂltamÊ (E´tv´s, 1976:213.).
E´tv´s szeptember elseje ¢s ´t´dike k´z´tt mindennap t´bbsz´r talÀlkozott
BatthyÀnyval (E´tv´s, 1976:213.). A CzirÀky-lev¢l (E´tv´s, 1976:215.) ¢s a TrefortnaplÂ egybehangzÂ ÀllÁtÀsa szerint a b¢csi forradalom kit´r¢sekor folytattÀk Ãtjukat:
àOktÂber 6-Àn meggyilkoltÀk Latourt. B¢csben f¢lelmetes volt a helyzet, s m¢g az este tovÀbbutaztunk Nussdorfba. °jjel bombÀztÀk a fegyverraktÀrakat; iszonyÃ ¢jszaka volt. Csak a hajÂn, ami
Linz fel¢ vitt minket, kaptunk n¢mileg bÀtorsÀgra, ha egyÀltalÀn bÀtorsÀgra kaphat ilyen helyzetben az ember.Ê
A M¡nchenbe tartÂ utazÀstÂl fogva (à9-¢n ¢rkezt¡nk meg Passauba, onnan egy b¢rkocsis
omnibuszon hÀrom nap alatt, vagyis oktÂber 12-¢n M¡nchenbeÊ) Trefort naplÂja csak vÀzlatosan ad hÁrt az esem¢nyekrûl. Ennek az is oka lehet, hogy amÃgy sem igen ¢ltek
mozgalmas ¢letet. Az adatok szerint t¢li ¢s nyÀri lakhelyeiket ä Àprilis ¢s oktÂber hÂnapokban ä rendszeresen vÀltogattÀk. 1848ä1949 tel¢t M¡nchenben t´lt´tt¢k: E´tv´s
megadja grÂf CzirÀky JÀnosnak az 1849. januÀr 31-¢n ¢rv¢nyes cÁmet: àOttostrasse No.
11.Ê (E´tv´s, 1976:216.) 1849 ÀprilisÀtÂl ugyanazon ¢v oktÂber¢ig Salzburgban idûztek, azaz Ãjra a birodalom ter¡let¢re l¢ptek, s abban a vÀrosban telepedtek le, amely
a magyar konzervatÁvok kedvelt tartÂzkodÀsi helye volt. àçprilisban Àtk´lt´zt¡nk Salzburgba, ahol a nyÀr folyamÀn az Aigenen l¢vû f¡rdûhÀzban laktunkÊ35 ä Árja Trefort, s adatÀnak hiteless¢g¢hez nem f¢r szÂ, hiszen errûl a PÀrizsban tartÂzkodÂ Teleki LÀszlÂ is
beszÀmol Pulszkynak (¢s egyben bizonyÁt¢kot szolgÀltat arra, hogy Trefort adata E´tv´s¢kre is vonatkozik): àE´tv´s, Trefort Salzburgban vannak ä !!!!Ê36
Amint k´ztudott, SalzburgbÂl id¢zt¢k be E´tv´st, sajÀt felajÀnlkozÀsa utÀn, tanÃskodni BatthyÀny Lajos per¢ben. A per kiadott iratai k´z´tt hozzÀf¢rhetû mind E´tv´s
1849. mÀrcius 19-i levele grÂf Thun-Hohenstein m¡ncheni osztrÀk k´vethez (KÀrolyi,
1932:II. 238ä41., UrbÀn, 1991:155ä7.), mind 1849. mÀjus 1-jei tanÃvallomÀsÀnak
jegyzûk´nyve (KÀrolyi, 1932:II. 301ä5., UrbÀn, 1991:174ä7.), azonban itt nincs helye
a n¢zetek tÀrgyalÀsÀnak, melyeket E´tv´s a per sorÀn BatthyÀny ¢s a magyar miniszt¢rium mük´d¢s¢rûl kifejtett.
1849 oktÂber¢tûl 1850 ÀprilisÀig M¡nchenben laktak: à8-Àn vagy 9-¢n elutaztunk
M¡nchenbe, hogy ott t´lts¡k a teletÊ37 ä mondja Trefort naplÂja, s az adatot feles¢g¢hez
Árt egyik levele is megerûsÁti.38 M¡nchenben jobb k´r¡lm¢nyek k´z´tt, k¢nyelmesebben ¢ltek.39 1850 ÀprilisÀban az E´tv´s csalÀd a Trefort gyerekekkel a Viereggek egyik
hitbizomÀnyÀra k´lt´z´tt, amely àa starnbergi tÂ partjÀn [fekszik], M¡nchentûl ¢szakra k´r¡lbel¡l egy ÂrajÀrÀsra vasÃtonÊ (Ferenczi, 1903:171.): àE´tv´s¢k ä Ágy a Trefort-naplÂ ä
m¢g Àprilisban elutaztak Tutzingba.Ê40 UgyanÁgy van ¢rtes¡lve Csengery Antal is (Csengery, 1828:420.). 1850. szeptember 21-¢n m¢g bizonyosan, 29-¢n minden valÂszÁnüs¢g szerint ott voltak, hiszen E´tv´s akkor ¢s onnan keltezi n¢hÀny vers¢t. Nemcsak
az elsû k´zlem¢nyben (Holmi, 1997/8.) ismertetett A H¹LGY DALA cÁmü k´ltem¢ny¢t
(àTutzing 17/9 850.Ê), hanem az A' TñHOZ cÁmüt is (àTutzing 21/9Ê).41 A k´zvetlen¡l ezt
k´vetûen lejegyzett MOHçCS cÁmü k´ltem¢ny utÀn csak a dÀtumot adta meg (à29/9
50.Ê),42 de minden bizonnyal ez is m¢g Tutzingban keletkezett. Trefort ¢s feles¢ge ezalatt eurÂpai k´rutat tettek, majd visszat¢rtek M¡nchenbe. Trefort 1850 szeptember¢ben utazott haza MagyarorszÀgra.43
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TudomÀsunk van m¢g arrÂl, hogy 1850 nyarÀn E´tv´s meglÀtogatta Szalay LÀszlÂt
Z¡richben. Az adatot az irodalomban t´bbnyire Gyulai PÀl ¢rzelmesre szÁnezett megfogalmazÀsÀban szoktuk olvasni: àOtt talÀlkoztak [ti. Szalay ¢s E´tv´s] a z¡richi tÂ partjÀn,
s megt´rve, elv¢n¡lve borultak egymÀs karjÀba, mert nem az idû v¢nÁt, hanem ¢lm¢nyeinkÊ (Gyulai, 1901:27.). Szalay-eml¢kbesz¢d¢ben maga E´tv´s is felid¢zi a talÀlkozÀst: àvele a
z¡richi tÂ partjÀn talÀlkozÀm, hol hosszÃ vÀndorlÀsok utÀn csalÀdjÀval letelepedettÊ. (E´tv´s,
1975:236.) A pontos helyszÁnt ¢s idûpontot Alexander Flegler t´rt¢netÁrÂnak, Szalay
svÀjci barÀtjÀnak visszaeml¢kez¢seibûl ismerj¡k: àHa az ember v¢gig ment az orszÀgÃton,
mely akkor Z¡richbûl Unterstrass k´zs¢gen kereszt¡l s a hegyen Àt Oerlikon fel¢ vitt, balk¢z felûl
egy kert k´zep¢n egy kis mezei lakot talÀlt, melyet tulajdonosa nagyobb nyeres¢g okÀ¢rt idegen
csalÀdoknak szokott b¢rbe adni. Itt lakott Szalay is csalÀdostul. [...] [Szalay] az 1850. ¢v nyarÀn
elhatÀrozta, hogy t´rt¢nelmi müveivel a nyilvÀnossÀg el¢ l¢p. Ekkor ismerkedtem meg E´tv´s bÀrÂval, a ÏFalu jegyzûjeÎ ¢s mÀs reg¢nyek szerzûj¢vel is szem¢lyesen. Egy kis kirÀndulÀst tett a
SchweizbaÊ (Flegler, 1878:20., 53.). Flegler adatÀt megerûsÁti Ferenczi, aki szint¢n Ãgy
tudja, hogy Szalayval valÂ talÀlkozÀsakor E´tv´s mÀr megÁrta 1850-ben megjelenû
r´piratÀt a nemzetis¢gi k¢rd¢srûl, ¢s az URALKODñ ESZM°K -en dolgozott (Ferenczi,
1903:174.).
E´tv´s haza¢rkez¢s¢nek napjÀt illetûen t´bb v¢lem¢ny ismeretes az irodalomban.
Trefort szerint p¢ldÀul november v¢g¢n t¢rt vissza MagyarorszÀgra.44 A DeÀk çgnes
Àltal nemr¢giben ismertetett adat Pauler Tivadar naplÂjÀbÂl 1850. december 9-i kelettel, naprak¢sz frissess¢ge ¢s ´nk¢ntelen meglepûd´tts¢ge miatt meggyûzûnek tünik: àcsudÀlattal hallom hogy E´tv´s JÂzsef tegnap ¢rkezett megÊ.45 Ezek szerint E´tv´s 1850.
december 8-Àn ¢rkezett vissza. Ennek nem mond ellent, hogy Vahot Imre 1850. december 10-rûl keltezi a Losonczi Phûnix utÂszavÀt: amennyiben az utÂszÂ dÀtuma a szokÀsnak megfelelûen a k¢zirat lezÀrÀsÀra utal, akkor Vahot talÀn ¢pp E´tv´st vÀrta meg
¢s a mÀr emlÁtett MOHçCS cÁmü vers k¢ziratÀt.46
T´bb¢-kev¢sb¢ ennyit tud az irodalom (Voinovich, 1904:63ä6., Ferenczi, 1903:171ä
2., Sût¢r, 1967:234ä43., DeÀk ç., 1996:120ä8.) E´tv´s emigrÀciÂs ¢veinek ¢letrajzi esem¢nyeirûl. Az elûrel¢p¢s a kutatÀs szÀmÀra meglehetûsen neh¢znek Ág¢rkezik. A b¢csi
k¡l¡gyi ¢s hÁrszerz¢si hivatalok lev¢ltÀraiban nem bukkantam E´tv´s emigrÀciÂs tev¢kenys¢g¢re vonatkozÂ adatokra. ValÂszÁnü a felt¢telez¢s, miszerint E´tv´st ä ellent¢tben p¢ldÀul Szalayval47 ä nem figyeltett¢k, bÀr elk¢pzelhetû az is, hogy az esetleg
m¢gis l¢tezû iratokat a kiegyez¢s utÀn kiemelt¢k. A lev¢ltÀri kutatÀs jelentûsebb eredm¢nyt az emigrÀciÂ szÁnhely¢n, BajororszÀgban hozott: a Wrede hercegek csalÀdi lev¢ltÀrÀba beolvasztott grÂf Vieregg-hagyat¢kban, Karl Vieregg feles¢g¢nek, E´tv´s
JÃliÀnak levelez¢se k´z´tt megtalÀlhatÂ mintegy negyven csalÀdi lev¢l, ha k´zvetlen
adatokat nem tartalmaz is az emigrÀciÂ idûszakÀra vonatkozÂan, mindenk¢ppen hozzÀjÀrul az E´tv´s¢ket fogadÂ csalÀdi l¢gk´r rekonstruÀlÀsÀhoz. Ifj. E´tv´s IgnÀcn¢ Lilien AnnÀnak az 1841. augusztus 12. ¢s 1842. februÀr 7. k´zti idûszakbÂl fennmaradt,
lÀnyÀnak Árott tÁz levele mutatja, hogy a lehetû leggyakrabban, minden postafordultÀval Ártak egymÀsnak, s a levelek hangv¢tele meleg anyai szeretetrûl tanÃskodik. E´tv´s JÂzsefnek hat levele ker¡lt elû, a legkorÀbbi 1851. augusztus 24-i keltez¢sü, az utolsÂt 1868. mÀjus 13-Àn Árta. Pauler Tivadar leveleibûl, aki szint¢n a meghitt barÀti k´rh´z tartozott, E´tv´s JÃlia hetet ûrz´tt meg. Az 1871. februÀr 2-Àn, 7-¢n ¢s 12-¢n keltek
E´tv´s utolsÂ napjairÂl, agÂniÀjÀrÂl, temet¢s¢nek k´r¡lm¢nyeirûl szÀmolnak be, a
t´bbiben ä az 1878. jÃlius 29. ¢s 1880. januÀr 20. k´z´tt Árott levelekben ä Pauler csalÀdi ¢s k´z¢leti pletykÀkkal szÂrakoztatja r¢gi ismerûs¢t. E´tv´s ´zvegy¢nek, Rosty çgnesnek levelei 1875 k´rny¢k¢rûl csalÀdi ¡gyeket tÀrgyalnak.
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A n¢met birodalmi arisztokrÀcia csalÀdi viszonyainak alakulÀsÀt nyomon k´vetû
GOTHAI °V K¹NYV EK alapjÀn szerezhet¡nk n¢hÀny informÀciÂt azokrÂl a szem¢lyekrûl, akiknek k´r¢ben E´tv´s JÂzsef testv¢re, JÃlia le¢lte az ¢let¢t. Az E´tv´s, a Vieregg
¢s a Wrede csalÀd k´z´tti szoros kapcsolatok az E´tv´s JÂzsef emigrÀciÂjÀt k´vetû idûszakbÂl is figyelemre m¢ltÂk: eddig nem volt ismeretes, hogy E´tv´s¢k rokoni ¢s ezen
kereszt¡l ¡zleti ¢s barÀti viszonyban Àlltak e befolyÀsos bajororszÀgi hercegi csalÀddal.
A m¡ncheni csalÀdi k´rnyezet rekonstruÀlÀsa e dolgozat k¢rd¢sfeltev¢seinek ´sszef¡gg¢s¢ben az¢rt fontos, mert ennek r¢v¢n lÀthatÂvÀ vÀlik: E´tv´s szÀmÀra az emigrÀnsl¢t nem jÀrt egy¡tt a teljes gy´k¢rtelenn¢ vÀlÀssal sem egzisztenciÀlisan, sem intellektuÀlisan. Az emigrÀnscsoportokban fennmaradÂ àhazai pÀrtszellemetÊ, az e k´r´kben uralkodÂ, àaz irracionÀlishoz menek¡lûÊ t´megpszichÂzist E´tv´s nem ismerte
meg.48 Az E´tv´s ¢let¢ben az eddig sejtettn¢l sokkal fontosabb szerepet bet´ltû szem¢lynek: nûv¢r¢nek ÃjbÂli szem¢lyes k´zels¢ge mindenk¢ppen hozzÀjÀrult ahhoz,
hogy ifjÃkorÀnak k¢rd¢seihez visszatalÀljon, a mindennapi ¢let n¢met nyelvü k´zege
pedig z´kkenûmentesebb¢ tette szÀmÀra, hogy e nyelvet ä anyanyelv¢t ä mint ¢rtekezû
prÂzÀjÀnak vÀlasztott Ãj kifejezûeszk´z¢t a maga szÀmÀra is elfogadja. Ugyanakkor ä
ami a t´r´korszÀgi, a br¡sszeli vagy a londoni emigrÀnskolÂniÀk tagjairÂl nem mondhatÂ el ä korÀbbi politikai kapcsolataibÂl jÂformÀn teljess¢ggel kiszakadt, ¢s ez lehetûv¢ tette szÀmÀra, hogy elm¢leti munkÀssÀgÀban szem¢lyes ¢s taktikai megfontolÀsoktÂl mentesen kizÀrÂlag a sajÀt meggyûzûd¢s¢t k´vethesse. A korÀbbi politikai barÀtoktÂl ¢s ellenfelektûl valÂ eltÀvolodÀs nem engedte meg, hogy az emigrÀciÂban àelvesztegetettÊ idûrûl valÂ szÀmadÀs elûl a maga kontinuumÀban fennmaradÂ politikai
cselekv¢st¢r illÃziÂjÀba menek¡lj´n: az ÁrÂasztal elûtt kellett a MagyarorszÀgtÂl tÀvol
t´lt´tt ¢vekrûl elszÀmolnia.
E´tv´s JÂzsef nûv¢re, E´tv´s JÃlia bÀrÂnû (1812. szeptember 21.ä1880. mÀjus 2.)
1832. szeptember 23-Àn ment f¢rjhez Karl Matth¤us Vieregg n¢met birodalmi grÂfhoz (1798. jÃlius 13.ä1864. oktÂber 18.). Az esk¡vût M¡nchenben tartottÀk. Karl
Vieregg Tutzing, P¤hl, R´sselsberg, Niederstarnberg, Spielberg, Th¡rnthennig, Seyboldsdorf, Furtharn, Weinsfeld, Lay ¢s Berthensdorf birtokosa volt: e birtokok egy
r¢sz¢re 1846. Àprilis 14-¢n nyert csalÀdi hitbizomÀnyt.49 Vieregg grÂf a felsû-bajororszÀgi Landwehr elsû ker¡leti fûfel¡gyelûjek¢nt szolgÀlt. Rendfokozata 1850-ben: ezredes.50 1864-ben kirÀlyi kamarÀs. Amaz ¢v ûsz¢n bek´vetkezett halÀlakor E´tv´s Ágy
jellemezte ût: àJÂ, nemesszÁvü ember volt, ki gyenges¢geit [...] nagy becs¡letess¢ge Àltal bûven
kipÂtoltaÊ (E´tv´s, 1941:75.).
K¢t gyermek¡k sz¡letett: Friedrich (1833. jÃnius 29.ä1866. augusztus 10.) ¢s Helene (Ilka) (1838. mÀrcius 30.ä1913. oktÂber 21.). Friedrich Vieregg az osztrÀk csÀszÀri-kirÀlyi hadseregben szolgÀlt: 1854-ben hadnagy a 7. sz. (Reuss-R´stritz) huszÀrezredben, 1856-ban fûhadnagy a 8. sz. (Kurf¡rst Hessen) dragonyosoknÀl, 1862-ben
lovassÀgi kapitÀny a 3. sz. (Prinz Karl von Bayern) huszÀroknÀl. A nûtlen Friedrich
halÀlÀval a Vieregg grÂfi csalÀd f¢rfiÀgon kihalt.
Helene vagy (ahogy nemcsak a csalÀd, de ¢lete v¢g¢n az ALMANACH is emlegeti)
Ilka Vieregg 1856. jÃlius 28-Àn ment f¢rjhez Karl Friedrich Wrede herceghez (1828.
februÀr 7.ä1897. december 22.). Karl Friedrich Wrede apja Karl Theodor (1797. januÀr 8.ä1871. december 10.), akitûl az 1858. szeptember 20-Àn kelt szerzûd¢ssel veszi
Àt a csalÀdfû tiszt¢t ¢s Ellingen hüb¢rurÀnak cÁm¢t. Nagyapja a Wrede csalÀd leghÁresebb tagja, Karl Philipp (1767. Àprilis 29.ä1838. december 12.), aki Metternich ba-
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rÀtja, levelezûpartnere (Bibl, 1928) ¢s a b¢csi kongresszuson k´zeli munkatÀrsa (Winter, 1968) volt. Karl Friedrich a bajor kirÀlyi hadseregben szolgÀlt.
Karl Friedrich Wrede ¢s Ilka Vieregg hÀzassÀgÀbÂl n¢gy gyermek sz¡letett. E´tv´s
JÃlia ´zvegyk¢nt egy hÀztartÀsban ¢lt unokÀival: Julie-val (1857. jÃlius 3.ä1905. mÀrcius 7.), Leopoldin¢val (sz. 1860. mÀjus 3.), Philipp Carllal (sz. 1862. szeptember 10.)
¢s Oscarral (sz. 1867. mÀjus 20.). Philipp Carl Lobkowitz Anna hercegnût vette el,
Julie nagyanyja halÀla utÀn k¢t ¢s f¢l hÂnappal, 1880. jÃlius 15-¢n ment f¢rjhez Otto
von Hallberg zu Broich bÀrÂhoz. Leopoldin¢bûl bajor kirÀlyi Ter¢zia-rendi alapÁtvÀnyi h´lgy lett, OscarbÂl tisztviselû.
E´tv´s JÂzsef tÃlÀradÂ szeretettel fordult nûv¢re fel¢ eg¢sz ¢let¢ben. Amikor 1834
nyarÀt nÀla t´lt´tte Tutzingban, oly szavakkal rajzolja alakjÀt Szalay el¢, amelyek akÀr
A KARTHAUZI JÃliÀjÀra is rÀillen¢nek: àEml¢kezel talÀn m¢g n¢n¢mre, most nÀla vagyok, s
k¢tszerezve szeretem ût gyermek¢vel. Ha Ãgy elûttem Àll, karjaival mosolygÂ fiÀt ringatva, ha
szÁve teli rem¢nyekkel szÂt keres ¢s nem talÀl boldogsÀga kimondÀsÀra; akkor elhiheted, hogy hideg
¢s ¢rz¢ketlen nem maradhatok; egy pÀr k´ny l¢p szemeimbe ¢s n¢ma besz¢dire csak ´lel¢s a feleletÊ
(NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967:70.). Ugyanez a szeretetteli hang jellemzû E´tv´snek a
hatvanas ¢vek v¢g¢n JÃliÀhoz Árott leveleire is. E levelek azok, melyekbûl az ´reg E´tv´s minden fÀradtsÀgÀt, csalÂdottsÀgÀt, k¢ts¢g¢t megismerhetj¡k, t´r¢keny anyagi
helyzet¢rûl nem is besz¢lve. E hangot m¢g utolsÂ bizalmas barÀtjÀval: LorÀnd fiÀval
szemben sem engedte meg magÀnak.
E´tv´s JÂzsefnek JÃlia irÀnti szeretet¢ben (mint megannyi mÀs ¢rzelm¢ben) ifjÃkorÀnak legjobb barÀtja, Palocsay Tivadar is osztozott. Palocsay E´tv´snek, àlelke egyetlen barÀtjÀÊ-nak nûv¢r¢tûl verssel bÃcsÃzott el, melyet aztÀn E´tv´s adott ki a gyüjtem¢nyes k´tetben korai halÀla utÀn. Palocsay e vers¢ben az Esthajnalcsillaghoz hasonlÁtja JÃliÀt, aki, bÀr mindig szeme elûtt van, szÀmÀra mÀr nem mutathat irÀnyt:

AN JULIE
Ein Schifflein treibt auf Meereswell',
Ein Sternlein leuchtet klar und hell,
Weiss wohl zu was es tauge,
Der Schiffer h¤lt's im Auge.
[...]
Dein Bild, es strahlet auch so fern,
Doch freundlich nicht, wie Schiffleins Stern,
Doch hab' ich's stets im Auge,
Weiss nicht wozu es tauge. ä51
Amikor E´tv´s mÀsf¢l ¢vtizeddel k¢sûbb Karl Vieregg halÀlÀnak alkalmÀval M¡nchenben jÀrt, 1864. oktÂber 29-i naplÂfeljegyz¢s¢t szentelte az emigrÀciÂban t´lt´tt
¢veknek: à°letem egyik legnehezebb korszakÀt t´lt´ttem e vÀrosban s alig van valami, mire
visszatekinteni jÂl esn¢kÊ (E´tv´s, 1941:79.). Az àalig [...] valamiÊ-n bizonyÀra a rokoni
fogadtatÀst ¢rtette. A JÃliÀhoz Árott csalÀdi levelekbûl az der¡l ki, hogy E´tv´s¢k szeretû csalÀdi k´rben, ha nem is meg¢lhet¢si, de mindenk¢ppen lakÀsgondok n¢lk¡l
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t´lt´ttek el k¢t ¢vet BajororszÀgban. E´tv´s kedv¢re dolgozhatott, bÀr t´preng¢seinek
magÀnyÀt a rokoni szeretet sem enyhÁthette. JÃlia, anyjukkal ellent¢tben, bizonyÀra
nem volt szellemi partnere: csak ´ccs¢nek halÀla utÀn tudakozÂdott munkÀssÀga felûl,
¢s rendelte ä vagy rendelte volna ä meg annak müveit Pauler Tivadar r¢v¢n, bÀr azokbÂl is csak a n¢met nyelven megjelenteket ¢rtette volna.52

F¡ggel¢k
E´tv´s JÂzsef levelei nûv¢r¢hez, grÂf Vieregg KÀrolyn¢
sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûh´z
E´tv´s JÂzsef nûv¢r¢hez Árott n¢met nyelvü leveleit fordÁtÀsomban k´zl´m. A Vieregg-hagyat¢k feltÀrÀsÀban nyÃjtott segÁts¢g¢t ezÃton k´sz´n´m K. Lengyel Zsoltnak ¢s Gerhard Rechternek.
1. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Buda, 1851. augusztus 24.
Buda 24/8
LegdrÀgÀbb Nûv¢rem!
Mivel szeg¢ny apÀnk halÀlÀrÂl mÀr ¢rtes¡lt¢l, ¢s mivel minden, amit az eff¢le alkalmakkor vigasztalÀsk¢ppen mondunk, csak arra alkalmas, hogy a fÀjdalmat n´velje,
csupÀn annyit Árok Neked, hogy kedves anyÀnk ä ¢ppen most j´v´k tûle ä jobban ¢s
nyugodtabban ¢rzi magÀt, mintsem azt minden lelkiereje mellett is vÀrtam volna.
FÀjdalmamat nagyban enyhÁtette a gondolat, hogy atyÀmat gyors halÀla csupÀn a
v¢gtelen szenved¢stûl vÀltotta meg, amely betegs¢ge eset¢ben rÀ elker¡lhetetlen¡l
vÀrt volna. EnyhÁtette a szeretetteljes r¢szv¢t, mely betegs¢g¢t kÁs¢rte, az ÀltalÀnos
gyÀsz, melyet halÀla kivÀltott, ¢s enyhÁtette a hÀla, amely a n¢p valamennyi osztÀlyÀt
a sÁr k´r¢ gyüjt´tte. AnyÀm pedig a legnagyobb vigaszt, amelyben szerett¡nk sÁrjÀnÀl
r¢sz¡nk lehet, a vallÀson kÁv¡l bizonyÀra abban a meggyûzûd¢sben talÀlta meg, hogy
atyÀm minden ´r´met, amit az ¢letben kapott, egyed¡l az û szeretet¢nek ¢s rend¡letlen hüs¢g¢nek k´sz´nheti.
A j´vûre vonatkozÂ terveink a k´vetkezûk. N¢hÀny h¢t mÃlva anyÀm elj´n hozzÀnk
a SvÀbhegyre. Amint feles¢gem Àllapota engedi ä a sz¡l¢st mindennap vÀrom ä, mi
megy¡nk Velenc¢re, ahol a gyermekzsivaj ¢s minden, amit nyÃjtani tudunk, ha Isten
is Ãgy akarja, megr´vidÁti anyÀm szÀmÀra az idût. Rem¢lj¡k, j´vû tavasszal T¢ged is
viszontlÀthatunk ott. AnyÀm legalÀbbis lÀtnivalÂan ezt rem¢li, ¢s sokkal jobban esne
neki, ha akkor j´nn¢l, mintsem hogy most indulj Ãtnak, amikor a viszontlÀtÀs csak
r´vid ´r´met nyÃjtana, ¢s utÀna ä ahogy ez term¢szetes ä csak Ãjra felzaklatnÀ ût, miutÀn ¢pp elnyugodott a fÀjdalom. AnyÀm levelein kÁv¡l tûlem is ¢s D¢nestûl is folyamatosan ¢rtes¡lni fogsz az ÀllapotÀrÂl, ¢s e tekintetben eg¢szen rÀm hagyatkozhatsz.
°lj boldogul: be kell fejezzem, mert annyifel¢ kell m¢g Árnom. IlkÀt csÂkolom.
Szeretû ´cs¢d
Jos E´tv´s
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2. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1866. mÀjus 8.
Pest 8/5 866.
DrÀga Nûv¢rem!
Nagyon sajnÀlom, hogy a kamatok elk¡ld¢s¢vel n¢hÀny napos hÀtral¢kban maradtam. K¡l´n´sen most, a mindinkÀbb fenyegetû hÀborÃ miatt annyira ig¢nybe vagyok
v¢ve, hogy jÂformÀn k¢ptelen vagyok k´nyvelni. BucsÀnszky nyugtÀja mellett mell¢kelve k¡ld´k 688 forintot, ¢s m¢g egyszer eln¢z¢st k¢rek. A kedves Tildi n¢ni halÀlÀrÂl
mÀr ¢rtes¡lt¢l. A tÀviratok, melyek k´z¡l az elsûben megbeteged¢s¢rûl, a mÀsodikban
halÀlÀrÂl tudÂsÁtottak, f¢l ÂrÀn bel¡l k´vett¢k egymÀst, Ãgyhogy csak a temet¢sen tudtam megjelenni. ä ögy halt meg, ahogyan ¢lt: nyugodtan ¢s olyan akaraterûvel, ami
f¢rfiaknÀl is ritka. JÂllehet az utolsÂ hetekben nagyon szenvedett, ¢s ä ahogy a papÁrjai
´sszerendez¢s¢bûl ¢s St. Hilarral valÂ besz¢lget¢s¢bûl kitünik ä elûre lÀtta a k´zelgû
v¢get, minden ¡gy¢t elint¢zte, rakta a kÀrtyÀt, lÀtogatÂkat fogadott, ¢s csak n¢hÀny
ÂrÀt t´lt´tt az Àgyban, ahol azutÀn halÀlk¡zdelem n¢lk¡l hunyt el. HalÀla m¢lyen megrendÁtett, az utolsÂ ember volt, akit tiszteltem, ¢s akivel gyerekkorom kedves eml¢keirûl besz¢lgetni tudtam. °s û is talÀn az egyetlen volt, aki rokonaim k´z¡l igazÀn szeretett. Mindig is meg voltam errûl gyûzûdve, de most k¡l´n´sk¢ppen, mert r¢gi levelei
k´z¡l jÂformÀn csak az eny¢meket ûrizte meg nagyobbr¢szt. JÂllehet az Ãj t´rv¢nyek
¢rtelm¢ben eg¢szen szabadon rendelkezhetett, m¢gis minden nûnek visszaadta, amit
tûl¡k kapott. A SzapÀryaknak a SzapÀry-tûk¢ket, a Berchtoldoknak, a Telekieknek,
mindenkinek a magÀ¢t. Mindent, amit f¢lretett, hÀrom leÀnyomra mint ÀltalÀnos ´r´k´s´kre hagyta. Annak ellen¢re, hogy nekem ¢s fiamnak semmit nem hagyott, ebben
is irÀntam valÂ szeretete Ãjabb bizonyÁt¢kÀt kell lÀtnom, mivel idûsebb lÀnyaimmal
1850-ben talÀlkozott utoljÀra, MariskÀt pedig egyÀltalÀn nem ismeri. A hagyomÀnyok
k´z´tt a sajÀt emberein kÁv¡l, akikrûl jutal¢kkal ¢s v¢gkiel¢gÁt¢ssel becs¡lettel gondoskodott, csak keresztlÀnya, a kis Wrede van megemlÁtve, akire ez¡st mosdÂk¢szlet¢t ¢s
szÀz dukÀtot hagyott, nem szÀmÁtva f¢rj¢nek term¢szetes fiÀt, aki 16 000 forintot kap.
ä Az aprÂsÀgokat sz¢t fogom osztani az ismerûsei k´z´tt. Ha Ãjra hozzÀjutok, megÁrom
majd, mi van, hogy vÀlaszthass. Mivel nem ´r´k´s vagyok, hanem csak az ´r´k´s´k
gyÀmja, rengeteg tÀrgyalÀs ¢s formasÀg Àll elûttem, amelyek most k¡l´n´sen terhesek.
BocsÀss meg hÀt ez¢rt a szinte olvashatatlan lev¢l¢rt, amit rÀadÀsul egy mÀr hasznÀlt
papÁrra Ártam.
Szeretû testv¢red
E´tv´s
3. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1866. augusztus 21.
Pest 21/8 866.
DrÀga Nûv¢rem!
Most kaptam meg 18-Àn Árott leveled, ¢s sietek vÀlaszolni. A nagyn¢n¢m ´r´ks¢g¢bûl
semmi nem Àll rendelkez¢semre, mivel az ´r´ks¢gi tÀrgyalÀsok m¢g sokÀig nem fognak befejezûdni, ¢s ez¢rt nem mondhatom fel a tûk¢it. Egy¢bk¢nt sincs rendelkez¢si
jogom felett¡k, mert nagyn¢n¢m a vagyonÀt nem nekem, hanem lÀnyaimnak hagyta.
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MindazonÀltal biztosan szÀmÁthatsz a kÁvÀnt 5000 forintra, az viszont lehets¢ges, hogy
novemberig csak k¢t- vagy hÀromezer guldent k¡ld´k, ¢s a marad¢kot januÀrban.
írd meg nyÁltan, ha szÀmodra nagyon fontos, hogy az eg¢sz 5000 guldent mÀr novemberben megkapjad, ¢s akkorra k¢zhez kapod az eg¢sz ´sszeget. Rem¢lem ¢s hiszem, hogy a Te r¢szesed¢sedet illetûen is megakadnak a dolgok, mert az ´r´k´s´d¢si
tÀrgyalÀsok nÀlatok is lassan mennek, ¢s az ´r´ks¢gi ¡gyek elhÃzÂdhatnak. Egy¢bk¢nt
felfoghatatlan a szÀmomra, hogy a fiad ilyen r´vid idû alatt teljesen elvesztette azt a
vagyont, amit boldogult f¢rjedtûl ´r´k´lt, ¢s ami a terhek ellen¢re jelentûs volt. Meg
vagyok rÂla gyûzûdve, hogy bÀrmilyen vigasztalannak tünjenek is az ¡gyek most az
elsû pillanatban, a v¢g¢n jelentûs t´bblet fog mutatkozni a Te javadra ¢s leÀnyod javÀra. ä ºgyektûl nyomasztva nem Árhatok most t´bbet. Rem¢lem, D¢nestûl k´zelebbi
felvilÀgosÁtÀsokat kapok helyzetetekrûl, ¢s akkor t´bbet Árok. Isten tartson meg eg¢szs¢gben
Szeretû testv¢red
E´tv´s

4. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
[Pest], 1867. januÀr 11.
11/1 867.
DrÀga Nûv¢rem!
Amilyen borÃs az ¢g, olyan borÃs a kedvem, azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy a felhûk eltünnek, ha az esût lehullattÀk, mÁg az ¢n kedvem mÀhoz egy ¢vre valÂszÁnüleg ugyanilyen marad, mint amilyen most, ¢s amilyen egy ¢ve volt. Tudom jÂl, hogy mindenkihez, akit szeret¡nk, tulajdonk¢ppen csak der¡lt arccal kellene k´zeledn¡nk, Ágy hÀt
bizonyosan nem Árn¢k Neked, ha nem az¢rt tenn¢m, hogy bizonyÁtsam: ma is, mint
mindig, szeretettel eml¢kezem RÀd. ä Isten tartson meg eg¢szs¢gben ¢s ä amennyire
e vilÀgon lehets¢ges ä boldogan. Ha magad is, ahogy ¢n, ¡dv´zlû k¡ld´tts¢geket ¢s
egyes gratulÀlÂ szem¢lyeket hallgattÀl volna, ¢s magad is tartottÀl volna n¢hÀny hivatalos ¡dv´zlû besz¢det, meg¢rten¢d, hogy ilyen kurtÀn bev¢gzem. ä Isten tudja, mit
hoz az Ãj ¢v. Egyvalami bizonyosnak tünik a szÀmomra: k´zeleg az Âra, amikor eldûl
a j´vûnk, ¢s e gondolat sz¢d¡lettel t´lt el. Nem miattam ä ¢n mÀr semmit nem vÀrok,
¢s semmit nem f¢lek ä, hanem a haza sorsa miatt, amelyet mindig is jobban a szÁvemen
viseltem, mint ´nmagamat, sût mint a csalÀdomat.
M¢g egyszer minden jÂt az Ãj ¢vben, valamennyien ¡dv´zl¡nk Benneteket
A Te ´reg testv¢red
E´tv´s
5. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1867. mÀrcius 25.
Pest 25/3 867.
DrÀga Nûv¢rem!
Mell¢kelten k¢zhez kapsz 2150 forintot osztrÀk ¢rt¢kben BucsÀnszky szÀzforintos
nyugtÀja mellett, amellyel, mivel 3000 forintot mÀr elk¡ldtem, az 5000 forintos k´te-
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lezv¢ny ki van egyenlÁtve. K¢rlek, nyugtÀzd az 5000 forintrÂl szÂlÂ k´telezv¢nyt, ¢s
k¡ldd el nekem. Az elszÀmolÀst az 5000 forint kamatairÂl mÀjus 1-j¢n k¡ld´m Neked,
amikor ki kell fizetnem azokat. Ha nem voln¢k meggyûzûdve jÂsÀgodrÂl, akkor mentegetûzn´m kellene a k¢sedelmes fizet¢s ¢s hosszÃ hallgatÀsom miatt. ä Mivel nagyn¢n¢m ´r´ks¢g¢bûl, amelyre szÀmÁtottam, eddig csupÀn kiadÀsokat lÀttam, ¢s valÂszÁnüleg m¢g hÂnapokig nem jutok a birtokÀba, ez¢rt, ha r´vid idûre is, fel kellett
vennem a p¢nzt, ¢s annyira el vagyok halmozva elfoglaltsÀgokkal, hogy m¢g ezt a lÀtszÂlag kis ¡gyet is naprÂl napra kellett halasztanom. ä Ugyanez a bocsÀnatk¢r¢s ¢rv¢nyes arra is, hogy kedves leveled nem vÀlaszoltam meg. ä HozzÀ vagyok szokva,
hogy kidolgozzam magam. Most azonban, amikor az orszÀggyül¢sen a legfontosabb
dolgokat kell hogy tÀrgyaljuk, ¢s mellette szerveznem kell az irodÀimat, ¢s vinnem
kell a miniszt¢rium folyÂ ¡gyeit, melyeket a legnagyobb ´sszevisszasÀgban vettem Àt,
¢s ehhez j´nnek m¢g a konferenciÀk a csÀszÀrral, a n¢met miniszterekkel ¢s a koll¢gÀimmal: n¢ha t¢nyleg tÃl sok szÀmomra a munka. Egy¢bk¢nt a feladat, amit meg
kell oldanunk, olyan nagy, hogy ä ha utolsÂ erûm megy is rÀ ä csak hÀlÀt kell adjak
Istennek, hogy engedte meg¢rnem a pillanatot, amikor lehetûv¢ vÀlt Àllamunk Ãj
megalapÁtÀsa, ¢s ehhez az ¢n erûmet is eszk´z¡l hasznÀlja. Mert minden ¢rtelmes embernek be kell lÀtnia, hogy v¢gsû soron minden, ami vel¡nk t´rt¢nik, a gondvisel¢snek
¢s nem emberi b´lcsess¢gnek k´sz´nhetû. A mi ¢rdem¡nk az, hogy f¢rfiasan ragaszkodtunk a jogunkhoz, hogy nem adtuk fel sem a k¡zdelmet, sem a rem¢nyt, ¢s minden szem¢lyes tekintetet hÀtt¢rbe szorÁtottunk. Egy pillanatra sem k¢telkedt¡nk abban, hogy ÀllhatatossÀgunk v¢g¡l meghozza gy¡m´lcs¢t, de a rem¢nyt, hogy ezt meg¢rni lÀssuk, r¢gen feladtuk. Az utÂbbi idûk nem vÀrt nagy esem¢nyei n¢lk¡l eg¢sz ¢let¡nk lemondÀs lett volna. Isten akarata, hogy mÀsk¢ppen t´rt¢nt, ¢s ¢pp emiatt nyugodtan n¢zek a j´vû el¢. A k¢z, amely ide vezetett benn¡nket, tovÀbb fog minket irÀnyÁtani, ¢s kipÂtolja el¢gtelen erûnket. Mert k¢ts¢g nem f¢r hozzÀ, hogy m¢g nagy
erûfeszÁt¢sekre van sz¡ks¢g, amÁg bebiztosÁtjuk, amit el¢rt¡nk. Az osztrÀk Àllam
annyira meg van rend¡lve, hogy megerûsÁt¢s¢hez nemcsak erûs k¢zre, hanem bizonyos idûre is sz¡ks¢g van. Egy¢bk¢nt te is osztanÀd rem¢nyeimet, ha lÀtnÀd a f¢rfias
elt´k¢lts¢get, amellyel honfitÀrsaink az eg¢szen Ãj feladatot, Ausztria megerûsÁt¢s¢t
¢s megv¢d¢s¢t vÀllaljÀk. ä Hiszem, hogy a magyar n¢p megmutatja a vilÀgnak, hogy
k¢pes az Àllamot fenntartani, amelyet most a sajÀtjÀnak tekint. ä °jjel Árok Neked: fÀradtan ¢s kimer¡lten. Isten tudja, mikor Árhatok legk´zelebb: lesz idûd, hogy kusza
soraim elolvasd. Isten tartson meg eg¢szs¢gben. ºdv´z´ld ¢s csÂkold leÀnyodat ¢s
unokÀidat a nevemben:
Szeretû testv¢red
E´tv´s

6. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1868. mÀjus 13.
Pest 13/5 868.
DrÀga Nûv¢rem!
Neh¢z szÁvvel tudatom Veled a jÂ BucsÀnszky halÀlÀt. Tegnap reggel ´t Âra elûtt halt
meg, ¢s ma d¢lutÀn ´tkor temetik. Nyugodj¢k b¢k¢ben. Egyike volt azon keveseknek,
sût tulajdonk¢ppen az utolsÂ ember volt, akivel gyerekkorom eml¢keirûl besz¢lgetni
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tudtam. így mennek el, egyik a mÀsik utÀn, mÁg v¢g¡l az ember idegen¡l ¢s elhagyatva
¢rzi magÀt, ¢s a halÀl gondolata, amelytûl ifjan retteg¡nk, szinte sÂvÀrgÀssal t´lt el
benn¡nket. ä ä Nagyon ´r¡l´k, hogy abban a helyzetben voltam, hogy hivatalt adhattam BucsÀnszky unoka´ccs¢nek, amelybûl t´bb mint ezer gulden j´vedelmet hÃzhat.
R¢gi jÂ barÀtunk azzal a megnyugvÀssal halt meg, hogy rokonairÂl gondoskodtam.
Az utolsÂ pillanatig magÀnÀl volt, nyugodtan ¢s ´sszeszedetten. Rokonain kÁv¡l leginkÀbb az ¢rdekelte, ami csalÀdunkra vonatkozik. Az utolsÂ idûben is gyakran besz¢lt
RÂlad ¢s IlkÀrÂl. ä Sietek, mint rendesen: Neked annÀl t´bb idûre lesz sz¡ks¢ged, hogy
megfejtsed e szinte olvashatatlan sorokat. °lj boldogul. Gyerekeim ¢s feles¢gem ¡dv´z´lnek
Szeretû testv¢red
E´tv´s

HivatkozÀsok ¢s irodalom
Lev¢ltÀri ¢s k¢zirattÀri forrÀsok
MTAK Kt. ä Magyar TudomÀnyos Akad¢mia K´nyvtÀra, K¢zirattÀr, Budapest.
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Schlossarchiv Ellingen (BajororszÀg/Oberfranken).
OSzK Kt. ä OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr, K¢zirattÀr, Budapest.
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VíZCSAP
Ha fogod ¢s elzÀrod a csapot,
az¢rt a vÁzben ott hajlong a vÁz.
Ha fogod ¢s a hÀzat elhagyod,
az¢rt a hÀzban ott vagy akkor is.
A hÀzban, a szobÀban, a zugokban legbel¡l
az¢rt a l¢legzeted ott van ¢szrev¢tlen¡l.
Akkor is, ha fogod a csomagod,
a szatyrot, a fekete kalapot
Ázl¢sesen a fejedbe nyomod,
amit egy¢bk¢nt nem hordasz soha,
¢s elk´sz´nsz à´r´kreÊ, valahogy

