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ANEKDOTÁK ÉS APRÓSÁGOK EÖTVÖS JÓZSEFRÕL1

Talán szerencsések vagyunk. Eötvös Józsefrõl ugyanis nem csupán szoká-
sos életrajzok, a lényegre szorítkozó lexikoncikkek, a legfontosabb adatokat és
a legmeghatározóbb munkákat felsoroló írások, illetve a részletekre is kitérõ,
de kizárólag a tudományos elvárásoknak megfelelõ információkat tartalmazó
munkák állnak a rendelkezésünkre. A korszak két meghatározó politikusa,
Deák Ferenc és Andrássy Gyula mellett az õ életérõl is számos anekdota, érde-
kes történet maradt ránk, ezek azonban szemben a két másik jeles személy
anekdotáival együtt még sosem jelentek meg. Ennek ellenére természetesen
ezek a történetek is jellemzik nem csak a személyt, de a korszakot is, melyben
élt. Helytálló Bisztray Gyula felvezetése az 1968-ban megjelent Jókedvû ma-
gyar irodalom címû munkában: „Eötvös Józsefrõl gazdag anekdotakör maradt
fenn. Ezek az anekdoták részint jól megvilágítják életének fõbb mozzanatait,
részint pedig kitûnõ példákkal tanúsítják szeretetreméltóságát és szikrázó szel-
lemét.”2

Minek köszönhetõen ismerünk Eötvös Józsefrõl anekdotákat és érdekes
történeteket? Hosszan azért maradtak és maradnak ezek meg, mert fontos tu-
dományos Eötvös-életrajzokban is szerepelnek, ahogy Voinovich Géza írta az
1903-ban megjelent Eötvös József Összes munkái XX., záró kötetében helyt ka-
pott életrajzában: „Az adomázó irodalmi hagyomány mende-mondákkal czif-
rázta föl Eötvös gyermekéveit, a melyek lábrakaptak s beférkõztek irodalom-
történeti könyvekbe is.”3 Már a legelsõ Eötvösrõl szóló összefoglaló munkában,
Ferenczi Zoltán 1884-es könyvében szerepel anekdota, aztán Voinovich munká-
ja mellett olvashatók például Ferenczi Zoltán, Sõtér István vagy Schlett István
monografikus életrajzában, hogy a Kalligram kiadó Magyarok emlékezete soro-
zata általam készített kötetét (amiben meghatározó szerepet töltenek be) ne is
említsem.4 Másrészrõl az anekdotákat közlõ gyûjteményekben és válogatások-
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ban szép számmal szerepelnek Eötvöshöz kapcsolódó történetek, és a legtöbb-
nek ráadásul õ a fõszereplõje.5

Sorba véve, honnan férkõztek az anekdoták az irodalomtörténeti köny-
vekbe, elõször a visszaemlékezéseket célszerû említeni. Az elsõ, akitõl Eötvös
1871. február 2-i halálát követõen visszaemlékezést tett közzé, Ráth Mór volt, a
kiadó, aki elõször jelentette meg Eötvös összes munkáit, megkezdve a sorozatot
még a szerzõ életében. Ráth két cikket közölt Egy kis-, illetve Még egy kis
visszaemlékezés alcímekkel, mindkétszer Eötvös és Göthe címmel a Reform
1871. február 5-i és február 19-i számában. Ráth Mór írásai hatottak. A Ma-
gyarország és a Nagyvilág címû lap február 12-i számában egy anonim írás je-
lent meg Apró vonások b. Eötvös életébõl címmel – ebbe Ráth elsõ publikációjá-
ból három részlet került át. Másrészt Gyõry Vilmos író-mûfordító és evangéli-
kus lelkésztõl jelent meg egy tárca Ráth lapjában, a Reformban március 19-én
B. Eötvös József egyik alföldi magánya. — Eötvös József nevenapján — címmel,
ami nem született volna meg, ha Ráth nem említi meg második tárcájában,
hogy Eötvös szívesen fordult meg az alföldi Földeákon, ahol Návay Lajos felesé-
geként Ilona nevû leánya élt. Gyõry ezzel vezette fel tárcáját: „Azon, oly sok
bensõséggel irt czikkek egyikében, melyek »Eötvös és Goethe« czimmel jelen-
tek meg e lapok tárczájában: egyebek közt Föl-Deák neve is elõfordul, mint ama
hely, hol megboldogult feledhetetlenünk, kedvesei körében, ha csak szerét te-
hette, oly örömmel idõzött.

Ezen kirándulási helynek megemlitése, a jelen sorok iróját arra bátoritá
föl, hogy b. Eötvös Józsefnek egy másik alföldi magányáról tegyen közzé néme-
lyeket, mint a mik – bár csak egyes, apró vonások; mind a mellett még sem egé-
szen érdektelenek, a mennyiben egy vagy más oldalról világosságot vetnek az
elhunytnak nemes jellemére, gondolkozásmódjára, s ha nem igénylik is azon
nevezetességet, hogy a megboldogult nagy halottnak élettörténetéhez talán va-
lamely különösen fontos uj adatok gyanánt szolgálanak: legalább azon tisztet
végzik, mit a müvész keze alkotta képre csillantott világsugár; ez nem töké-
letesiti a festményt, de azt mégis elõsegiti, hogy a szemlélõ a vonások hûségét,
valóságát annál jobban fölismerhesse.”6

Eötvös halálához közel Frankenburg Adolf és Vajda Viktor publikált még
rövid írást: Frankenburgtól a Magyarország és a Nagyvilág február 26-i számá-
ban jelent meg egy 1848. szeptemberi bécsi eseményrõl szóló tárca, Vajda Vik-
tor pedig Báró Báró Eötvös a füvészkertben címmel írt a Fõvárosi Lapok márci-
us 30-i számában. Végül a kronológia rendjét megbontva itt érdemes megemlí-
teni, hogy Eötvös közeli munkatársai közül halála évfordulóján egykori titkára,
Berecz Károlytól látott napvilágot egy Eötvös fiatalkori Claude Pierre által ké-
szített rajz keretéül fûzött megemlékezés szintén a Magyarország és a Nagyvi-
lág 1872. február 11-i számában.
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6 Gyõry Vilmos: B. Eötvös József egyik alföldi magánya. – Eötvös József nevenapján –. Reform,
1871. március 19.



Az írá-sok megjelenésének kronológiáját azért volt célszerû megbontani,
mert 1871 vége felé az eddigiektõl több okból is eltérõ írások jelentek meg. Há-
rom Eötvös-közeli személy állt neki egymástól függetlenül nagyobb szabású
Eötvösrõl szóló munkának. Egyrészt Pulszky Ferenc, politikus, publicista és
mûvészettörténész, Eötvös ismerõse már ifjúságától kezdve, barátja és egyben
vitapartnere, aki Eötvös lapjának, a Politikai Hetilapnak is szerzõje volt, kap-
hatott a jelek szerint felkérést Vachott Sándorné Csapó Mariskától erre. Más-
részt Falk Miksa, publicista és Deák-párti országgyûlési képviselõ, a Politikai
Hetilapnak kiemelkedõ szerzõje vállalkozott arra, hogy összeállítsa Eötvös éle-
te leírását. Mellettük Molnár Aladár, mûvelõdéspolitikus, aki Eötvös egyik kö-
zeli munkatársaként dolgozott a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban fo-
gott ebbe. Elsõként Pulszky Ferenc munkáját olvashatta a közönség: a Pesti
Napló a szerzõ engedélyével közölte 1871. október 4-i és 5-i számában folytatás-
ban életrajzát. A Falk Miksa által összeállított életrajz elsõ részlete 1871. de-
cember 8-án látott napvilágot a Fõvárosi Lapok tárcájaként B. Eötvös legelsõ
környezete címmel, majd ugyanebben a lapban 1872. március 31-én, aztán pedig
július 21-én is megjelent egy-egy szöveg Eötvös utolsó éveibõl, illetve Eötvös és a
kiegyezés címmel. A Pesti Napló december 21-i és 24-i száma (nem sokkal tehát
Falk elsõ publikációja után) tárcamellékletben hozta Molnár Aladár írása két
részét Eötvös József életébõl cím alatt. Pulszky Ferenc életrajza végsõ változat-
ban a Vachottné Csapó Mariska által fûzött Babérlombok Báró Eötvös József
mûveibõl címû könyvben jelent meg még 1871-ben, továbbá a harminc oldalnyi
írást késõbb Pulszky felvette saját 1888-ban megjelent Jellemrajzok címû köte-
tébe is. Falk Miksa életrajzáról nem tudjuk biztosan be lett-e fejezve vagy sem.
Õ még hosszú idõn keresztül foglalkozott a témával, felolvasásokat tartott, és
így számos alkalommal nyomtatásban is megjelent valami tõle. Az 1903-ban
megjelent Kor- és jellemrajzok címû kötetében két hosszabb Eötvösrõl szóló írá-
sát válogatta be, 1891-re datálta a Báró Eötvös József életébõl, és 1892-re a Báró
Eötvös József és az 1867-iki kiegyezés címû munkát, meglehet, ezek együtt ad-
ják a végsõ teljes szöveget. A datálás azért 1891., mert Falk ekkor képviselõként
Aradra látogatott, és itt a Kölcsey Egyesületben felolvasást tartott – elõadása
címe Apróságok egy nagy férfi életébõl volt, ezt onnan tudjuk, hogy az Aradi
Közlöny 1891. szeptember 13-i számában ezzel a címmel megjelent a szöveg.
Tudunk továbbá egy korábbi felolvasásról is, ez 1879-ben történt a fõvárosi
Eötvös szobor felavatásakor. A Pesti Hírlap 1879. május 22-i, május 25-i és má-
jus 27-i számában jelent meg egy-egy névtelen tárca: az elsõnek Báró Eötvös if-
júsága, a másodiknak Eötvös utolsó éveibõl és a harmadiknak Eötvös ifjúkori
barátai volt a címe, az elsõnél még nem, a többinél azonban már jelezték: Falk
Miksa felolvasása nyomán írták. Úgy tûnik, Molnár Aladár nem írta meg a tel-
jes szöveget. Az 1871. december 21-i tárcában jelezve volt, egy nagyobb mû kéz-
iratából származnak a publikált részletek, további szakaszok azonban nem je-
lentek meg, illetve a két publikáció között, a december 23-i Pesti Naplóban is
Molnár Eötvösrõl szóló tárcája kapott helyett, ám itt nem utalt arra semmi, az
Eötvös „Karthausi”-jának eredete. – Nyílt levél Urváry Lajoshoz. – címû írás
kapcsolatban állna a két másik tárca szövegeivel.
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Eltávolodtunk e három szerzõ révén az Eötvös halálához köthetõ vissza-
emlékezésektõl, cserébe viszont fény derült két újabb magyarázatára annak,
miért maradtak ránk az anekdoták. Az adatok jelzik, hogy Pulszky Ferenc, és
Falk Miksa sokat tett azért a történetek újra és újra való felelevenítésével, ezek
megõrzõdjenek. És hozzá kell fûznünk: ehhez az újságok szerkesztõiben jó
partnereket találtak, vagyis az Eötvösrõl szóló történetek sikeresek voltak (ré-
szint a sztoriknak maguknak, részint pedig elõadóiknak köszönhetõen), a lapok
szívesen publikálták õket. Falk Miksa felolvasása nyomán közölte a Pesti Hír-
lap 1879-ben három eredeti tárcáját, Pulszky életrajza már a könyvet megelõ-
zõen megjelent a Pesti Naplóban. Még inkább igazolja ezt egy eddig nem emlí-
tett úgymond Falk írás. A Pesti Napló ugyanis Pulszky életrajza közlését köve-
tõen Falktól is lehozott egy tárcát, mégpedig éppen ugyanazon a napon, amikor
a jeles publicista B. Eötvös legelsõ környezete címû cikke megjelent a konkurens
Fõvárosi Lapokban. A Pesti Napló 1871. december 8-i tárcája az Eötvös ifjúsá-
gából címet viselte, és világosan Falk írásain alapult. Az alcímben becsületesen
jelezték az eredeti szerzõt, számunkra azonban fontos, hogy ezzel kezdõdött az
írás: „Báró Eötvös József képe a láttani törvényekkel ellenkezõleg annál na-
gyobb lesz, minél inkább távozunk attól: ifjuságának története már is oly távol
esik az ifjabb nemzedéktõl, hogy az adatok szorgos gyüjtése már elkerülhetetle-
nül szükséges. Falk Miksa vállalkozott e fáradságos munkára és már eddig is si-
került neki oly nagyszámu adatot gyüjteni, hogy a nagy államférfiu, bölcsész és
költõ ifjusági életét teljesen egybeállíthatta. Alkalmunk volt a kéziratba tekin-
teni, és abból néhány történetkét közlünk, ezek sorában olyant is, melyek a
Pulszky Ferencz által elõadottak variánsát képezik.”7

A népszerûség nem kizárólag a Pesti Napló belügye volt, ezt igazolja
a már említett Ráth Mórtól három történetet átvevõ Magyarország és a Nagy-
világ 1871. február 12-i számában megjelent Apró vonások b. Eötvös életébõl
címû anonim írás. Ezen tárca második történetét ugyanis Szalay László és Eöt-
vös 1830-as margitszigeti pezsgõzése adja, egy olyan történet, ami Falknál
(vagy a Falk nyomán készült írásokban) is szerepel. A tárca elsõ története pedig
nem más, mint az egykor alighanem legnépszerûbb Eötvös anekdota, „azon jós-
lat, mely szerint b. Eötvösnek bakó általi halál van megirva a sors könyvében”,8

és ez még egyértelmûbbé teszi az Eötvös anekdoták sikerét. A jóslat a korban
valóban széles körben ismert volt. Gángó Gábor Eötvös emigrációs idõszakát
feltáró könyvében három korabeli publikált forrásban, illetve kortársi vissza-
emlékezésben (Jókai Mór az Életképek 1848. május 18-i számában publikált
Charivari cikke, Szilágyi Sándor A magyar forradalom férfiai 1848/49-bõl címû
könyvében elõször 1850-ben megjelent Eötvös-portréja és Jósika Miklós névte-
lenül 1851-ben kiadott német nyelvû forradalomtörténete) említi valamilyen
elõfordulását az 50-es évek elejéig bezáróan. „A történet még akkor sem vesz-
tett érdekességébõl, midõn annak 1848-ra vonatkozó áthallása már feledésbe
merült”9 – írja Gángó, és bizonyítékul az 1875-ben Bucsánszky Alajos kiadásá-
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7 Falk Miksa: Eötvös ifjuságából. Pesti Napló, 1871. december 8.
8 Anonim: Apró vonások b. Eötvös életébõl. Magyarország és a Nagyvilág, 1871. február 12. 77.
9 Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 23.



ban megjelent névtelen Három csodálatos jóslat címû aprónyomtatványt emlí-
ti, amiben Báró Eötvös József volt miniszternek mondott jóslat cím alatt olvas-
ható a történet. Az említettek mellett nemzetközi ismertségét is jelezhetjük a
történetnek, szerepel ugyanis tényként Pulszky Ferenc A falu jegyzõje
1850-ben megjelent angol fordítása elõszavában. Bucsánszky viszonylag késõi
aprónyomtatványa mellett viszont talán inkább a Fõvárosi Lapok T. K. (vagyis
Tóth Kálmán, a Magyar Anekdotakincs szerkesztõje, Tóth Béla apja) monog-
rammal 1871. április 12-én megjelent Egy jóslat b. Eötvösrõl címû tárcáját érde-
mes említeni, nem is annyira azért, hogy visszaérjünk az Eötvös halálához köt-
hetõ írásokhoz, hanem azért, mert ezt apró változtatásokkal átvette a Vasárna-
pi Újság néhány nappal késõbbi, április 16-án megjelent száma azonos címû
cikke – és ráadásul Ferenczi Zoltán 1903-as nagy monográfiájában aztán majd
innen, a Vasárnapi Újság cikke alapján ismerteti a híres jóslatot.

Az Eötvösrõl szóló történetek és anekdoták természetesen kiszámít-
hatatlan okokból is megmaradtak. Nem nagyon tudunk magyarázatot adni
arra, Molnár Aladár három publikációja közül egy miért igen, két másik pedig
miért nem tartalmaz érdekes történetet (persze arról sincs sejtelmünk, Molnár
nagyobb szabású munkája milyen lett volna összességében). A Pesti Napló
1871. december 21-i és 24-i számában Eötvös József életébõl címmel közölt írá-
sokban Eötvös második minisztersége idõszakához kötõdõ komoly témákról ír
Molnár, mint Eötvös intézkedéseirõl a pesti egyetemen, erdélyi útjairól, vagy
Eötvös és az egyház viszonyáról. Ezzel szemben a harmadik írásban, a Pesti
Napló 1871. december 23-i Eötvös „Karthausi”-jának eredete címû tárcájában
Molnár az 1870. szeptember elején Eötvös és sógora, Rosti Pál társaságában
Karlsbadba tett utazásáról ír, amikor Eötvös elmesélte nekik egykori
chartreuxi látogatását. A híres jóslaton kívül egyéb anekdoták is szerepelnek
véletlenszerûen A falu jegyzõje 1850-es angol kiadásának Pulszky Ferenc által
írt elõszavában; Pulszky saját Életem és korom címmel írt memoárjában is elõ-
ad néhány történetet barátjáról, és jellemzõ, hogy annak sem tud ellenállni,
hogy magyar nyelvû Eötvös-életrajzában lábjegyzetben azért ne meséljen el egy
kalandot, ami Eötvös nagy utazása során esett meg. Van egy olyan itáliai meg-
hiúsult párbajról szóló történet is, ami nem szerepel a Falk Miksa saját neve
alatt kiadott írásaiban, kizárólag abban a Pesti Napló 1871. december 8-i tárcá-
ban, ami Falk kézirata alapján született. Csengery Antal még Eötvös életében,
1851-ben a Magyar szónokok és statusférfiak (Politicai jellemrajzok) címû köte-
tében megjelent Eötvös-életrajzában is helyt kapott egy Eötvös szónoki képes-
ségét jellemzõ anekdota. Több anekdota Eötvös anyagi helyzetérõl mesél, ezek
Pulszky és Falk írásaiban maradtak fent, egy történet azonban tudtommal kizá-
rólag egyetlen helyen olvasható, a Magyarország és a Nagyvilág 1871. február
12-i számában, és nem került át semelyik késõbbi szakirodalomba sem. Eötvös
mindhárom forradalom elõtti nagy regénye keletkezésével kapcsolatban fenn-
maradt egy-egy történet. A három közül azonban A karthauzival kapcsolatos
jól ismertnek mondható, A falu jegyzõjéhez kötõdõ jószerivel ismeretlen ma-
radt, a Magyarország 1514-ben címû regénnyel kapcsolatos pedig bizton teljes-
séggel ismeretlennek mondható. Az elsõ regény Molnár Aladár által rögzített
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keletkezési indítéka fõként két fontos életrajz, Ferenczi Zoltán és Sõtér István
munkája révén mondható közismertnek. A középsõ mû Berecz Károly vissza-
emlékezésében megadott keletkezési körülményei Majtényi Zoltán elõször a
Móra kiadónál 1978-ban megjelent rövidített szövegû kiadása elõszavában ke-
rülnek idézésre igazolandó a rövidítési eljárást, és így idézem a regényrõl a
Pompeji 1997/2–3. számában publikált elemzésemben. A harmadik regény ke-
letkezésével kapcsolatos történet jóval késõbbi eredetû, és tudtommal egyetlen
Eötvös-szakirodalomban sem szerepel. Ez a történet Horváth Árpád hányatott
sorsú A varázsinga címû Eötvös Loránd életrajzában jelent meg 1954-ben
nyomtatásban, az életrajzba az epilógus szerint a szerzõ Eötvös Loránd egyik
lányával, Eötvös Rolandával folytatott tanulságos beszélgetései révén került,
innen vette át Bisztray Gyula a Jókedvû magyar tudósok címû anekdotaváloga-
tásába az Eötvös Loránd fejezetbe. Még különösebb az 1857-es császárlátoga-
táshoz kötõdõ Eötvös-anekdota, ez ugyanis az Eötvös-szakirodalomban teljesen
ismeretlen maradt, nem hogy tanulmány, de még egy újság cikk sincs, amiben
említésre kerülne, kizárólag anekdotagyûjteményekben szerepel. És persze
aligha tudunk kitalálni racionális magyarázatot arra, Tóth Béla Magyar Anek-
dotakincsébe milyen történet és milyen okból került be, fõként, ha a történet-
nél nincs forráshivatkozás, korábban nem volt publikálva, mint például a Hogy
hívják az én komámat Ercsiben? vagy A szamár címû anekdoták. Mindehhez —
tovább növelendõ a kaotikusságot — tegyük hozzá: a történetek maguk nem
homogének, van amelyik megfelel az anekdota mûfaji szabályainak, vagyis a hi-
telesség igényével lép fel, és csattanós is, van, amelyik csak egy kalandot örökít
meg csattanó nélkül, és olyan is akad, amiben csupán Eötvös valamilyen szemé-
lyes vonása vagy szokása kerül elmondásra – kiszámíthatatlan megmaradásuk
talán ennek is köszönhetõ valahol.

Az Eötvöshöz kapcsolódó történetek közül, mint látható, jó pár elég
sok helyen megjelent. Érdekes azonban, hogy a különbözõ megjelenések nem
csak akkor alig térnek el egymástól, amikor korábbi közlés átvételérõl van szó.
A Vasárnapi Újság 1871. április 16-i számában megjelent cikk nyitó bekezdésé-
ben rögzíti, az Eötvös jóslatot a Fõvárosi Lapok 1871. április 12-i tárcájában ol-
vasták, magától értetõdõ, hogy az elõadott történet megegyezik a két publikáci-
óban. Azonban így kezdõdik a Magyarország és a Nagyvilág 1871. február 12-i
anonim tárcája: „B. Eötvös József halála alkalmából nagy számmal merülnek
fel egyes epizódok, jellemvonások a jeles férfiu életébõl”;10 és a Fõvárosi Lapok
1871. április 12-i tárcája is ezzel a mondattal indul: „Kétségkivül alig van Ma-
gyarországon ember, ki ne hallott volna a cigány-asszony ama jóslatáról, hogy
b. Eötvös Józsefet fel fogják akasztani.”11 Így aztán érthetõ, hogy nem csak az
1850-es éveket követõ publikációk (amik inkább átvételek) adják elõ a jóslatot
egyformán, de a korábbiak is – Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Pulszky Ferenc
és Szilágyi Sándor elmondásában (amiknél nem jut az ember eszébe, hogy egy-
mástól vennék át) sincs magát a jóslatot illetõen lényeges eltérés. Még különö-
sebb, hogy a híres jóslaton kívül más történetek közlésénél is megfigyelhetõ ez.

666 DEVESCOVI BALÁZS

10 Anonim: Apró vonások b. Eötvös életébõl. i. m. 77.
11 T. K.: Egy jóslat b. Eötvösrõl. Fõvárosi Lapok, 1871. április 12.



Pulszky Ferenc és Falk Miksa azon esetekben, amikor mindketten elmondják
valamelyik történetet, nem sokban térnek el egymástól, a szavaik különbözõek,
történeteik azonban egyeznek. Eötvös és Szalay pezsgõzése a Margitszigeten lé-
nyegileg ugyanúgy olvasható a Magyarország és a Nagyvilág 1871. február 12-i
számában, mint ahogy Falknál szerepel a különbözõ elõbb kézirata, felolvasása
nyomán készült publikációkban, utóbb a neve alatt megjelent szövegekben.

Az egyformán, vagy legalábbis hasonlóan elõadott történetek feltehe-
tõ magyarázata Eötvös személyisége lehet. Az alapján, amit jelenleg tudunk
róla mint emberrõl, azt vélhetjük, kedvelte a humoros (önmagáról szóló) törté-
neteket, és mivel szeretett szónokolni, társalogni az emberekkel, szívesen me-
sélhette történeteit barátai, közönsége elõtt, így pedig mintegy az õsváltozatát
alkothatta az anekdotáknak. A híres jóslat állítólag nem mástól mint Eötvöstõl
származik eredetileg. A Fõvárosi Lapok tárcája így vezette fel a történetet:

„E jóslat hire elõször 1848-ban merült föl, s késõbb is mindannyiszor
fölszinre került, valahányszor az országban valami alkotmányos mozgalom tá-
madt, melybõl — bár csak a legtávolabbról is — erõsebb összeütközésekre lehe-
tett következtetni; sõt e jóslat 1849 után még erõsebben s a valószinûség egy
nemével hozatott forgalomba, miután már szemeinkkel láttuk, hogy mozgal-
mas idõkben az erdõk fái nem csak csergalyakat teremnek a szerepvivõk hom-
lokára, hanem teremnek – bitófákat is, s hogy ily idõkben még az oly határozott
loyalitás sem biztosíthatja az embert, minõ a Battyányié volt, ha az eszeveszett
bosszú áldozatokat követel.

E jóslaton kétségkivül Eötvösnek kellett leginkább mosolyognia, ki ennek
keletkezését, származását legjobban ismerte; azonban elõzményei s a véletlen
játéka késõbb ránézve is oly végzetszerûvé látszottak azt alakítani, hogy Eötvös
egyszer csak megszûnt e saját maga által inditott jóslaton mosolyogni, s noha
barátainak csak nevetgélve, tréfásan mondta el a jóslat történetét, sokan vol-
tak, kik a báró mosolya mögött némi erõtetést vettek észre, a mi legalább is
annyit bizonyitott, hogy az egész dolog reánézve egyáltalában nem kellemes, s
jobb szeretné, ha az oly ártatlan, sõt dévaj alakban sem történt volna meg, mint
a hogy valójában megtörtént.”12

Eötvöst mint a történetek kiindulópontját igazolja, hogy Falk Miksa több-
ször elmondja, kitõl hallotta egyik-másik történetet. Eötvös gimnáziumi nyilvá-
nos megszégyenülése történeténél beszúrja közbevetõleg: „õ maga beszélte sok-
szor nevetve, hogy õ akkor oly kicsiny volt, hogy a feje alig nézett ki a párká-
nyon felül”.13 A Margit-szigeti pezsgõzés elmesélést ezzel vezeti fel: „Igen jel-
lemzõ Eötvös és Szalay baráti viszonyára a következõ történet, melyet õk ma-
gok mondtak el nekem.”14 És ez az adomázás szokásos volt, Falk ugyanis hozzá
fûzi: „Mind a két hires ember szives volt engemet, ki náluknál 15 évvel fiata-
labb voltam, barátságával megtisztelni és örökké felejthetetlenek maradnak
elõttem azok az épp oly élvezetes mint tanulságos esték, miket én e két férfiuval
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12 T. K.: Egy jóslat b. Eötvösrõl. i. m.
13 Falk Miksa: Báró Eötvös József életébõl. In Uõ.: Kor- és jellemrajzok. Révai testvérek, Bp.

1903. 215.
14 Falk Miksa: Báró Eötvös József életébõl. i. m. 217.



— rendesen csak hárman voltunk jelen — Eötvös lakásán töltöttem. Ez estéken
sok érdekes dolgot mondtak el nekem.”15 Hasonlóról tesz tanúságot Molnár
Aladár is, aki így ismerte meg elmondása szerint A karthauzi keletkezési törté-
netét az 1870. szeptember eleji karlsbaldi utazás során: „Születésnapját külö-
nösen azzal ünnepeltük meg, hogy õ bizalmas közlékenységgel sok érdekes ese-
ményt beszélt el az saját életébõl, s fõleg ifjúsága korából és francziaországi tar-
tózkodása idejébõl.”16 Falkon és Molnáron kívül egy harmadik Eötvös közeli
személy, Lónyay Menyhért is megerõsíti Eötvös adomázási szokását Eötvös ha-
lálára készült Akadémiai emlékbeszédében: „Nem egyszer hallám Eötvöst ifjúi
hévvel szólani azon korról, melynek emlékei késõ aggkorig élénken fenn szok-
tak maradni emlékezetünkben.”17 Tóth Béla pedig Szájrul szájra címû szólás-
gyûjtemény összeállításakor magát Eötvös Lorándot kérdezte meg egy apjának
tulajdonított mondás eredetét illetõen, aki így erõsítette meg a hiedelmet: „A
szóban forgó bon mot csakugyan atyámtól származik. Atyám azt többször elbe-
szélte anyámnak, ki arra élénken emlékszik.”18

Ennyi bevezetõ gondolat után következzenek maguk a történetek. Ezek
közül az Eötvös ifjúságához, vagy egyik legjobb barátja, Trefort Ágoston szerint
élete elsõ nagy szakaszához tartozók inkább a kronológia, a többi viszont in-
kább tematikusan csoportosítva tûnik logikusan elrendezhetõnek.

Az idõ-ben legkorábbi anekdoták Eötvös gimnáziumi éveihez, 1824–26-
hoz kötõdnek. Meglehetõsen híres, sokak által elmondott történetek maradtak
fent Pulszky és Falk jóvoltából Eötvös (második) gimnáziumi nevelõje Pru-
zsinszky Józseffel kapcsolatban. Az életrajzírók egyöntetûen fontosnak tartják
hangsúlyozni az egykori köztársaságpárti és liberális Pruzsinszky befolyását
Eötvösre: neki tulajdonítják, hogy a reformnemzedék tagja lett, hogy tehát gon-
dolkodásmódja igencsak megváltozott a család konzervatív hagyományaihoz,
politikai nézeteihez képest, a nevelõhöz köthetõ eseményeket pedig állandó be-
folyásúnak írják le Eötvösre nézvést.

Három történet kötõdik Pruzsinszkyhoz, és ezeket Pulszky így írja le:
„Apja, a késõbbi tárnok, gyanitotta fiának ezen irányát, s hogy megutáltassa
vele a szabadelvüséget, egy szigorú vén republikánust fogadott mellé nevelõül.
Pruzsinszky volt ez, a kivégzett Martinovics egyik halálra itélt társa, kinek né-
zetein sem a kufsteini börtön, sem a szövetségesek gyõzelme nem változtatott
semmit, csak kedélyét keseritette el végképen, a mely szeretett nejének kora
halála óta ugyis elkomorodott volt.

A magába zárkózott kevés beszédü embergyülõlõ azonban megszerette a
vidor, gyorsfelfogású növendéket, a ki tõle épen nem ijedt el, ámbár sokszor
nem tudta megérteni szavait, mert az öreg úr néha oly rejtélyes észrevételeket
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15 Falk Miksa: Báró Eötvös József életébõl. i. m. 218.
16 Molnár Aladár: Eötvös „Karthausi”-jának eredete. Pesti Napló, 1871. december 23.
17 Lónyay Menyhért: Elnök gróf Lónyay Menyhért beszéde. In Néhai Báró Eötvös József akadé-

miai elnök emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia évkönyvei XIII. kötetének VI. darabja.
Pesten, Eggenberger Ferdinánd, 1872. 5.

18 Tóth Béla: Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Gyûjtötte és magyarázza Tóth Béla. 3., ja-
vított és bõvített kiadás. Atheneum, Bp. 1907. 151.



tett, a melyek a gyermek akkori felfogását meghaladták, de emlékezetébe mégis
oly mélyen bevésték magukat, hogy róluk egész életében nem feledkezett meg.

Eötvösnek anyja szerette, ha kedves fia szobájában sürgött-forgott, s meg-
kivánta, hogy azon estélyeken jelen legyen, a midõn az aristocratiát s magas
burocratiát fogadta, hogy a társaság formáihoz kis korától fogva hozzá szokjék;
– de a nevelõ vonakodott növendékét a fogadó terembe kisérni, s a mikor ez az-
tán álmosan visszajött, ki szokta még röviden kérdezgetni, mirõl volt szó ezen
nagyúri társaságban, s figyelmeztette ürességére, felületességére. Egyszer azt
felelte a kis fiú, hogy nagyon sajnálták egy magas állású magyar államférfi ak-
kor történt halálát. »Pedig nagy gazember volt«, – ez vala Pruzsinszky megjegy-
zése. Egypár hét múlva megkérdezte növendékét, beszélnek-e még az elhalt
nagy férfiuról. »Senki sem említett nevét« – ez volt a felelet. – »Pedig okos egy
gazember volt« — szólt az öreg — »te soha sem leszesz sem oly okos, sem oly be-
folyásos; s ime, három rövid héttel halála után még társai s hivatanokai is elfe-
ledték.« – A vérmezõre szeretett õ leginkább lesétálni, a Krisztinavárosba, gon-
dolkozva, szótlanúl, oda, hol középen két gyalogút szegi egymást. Egyszer azon-
ban kitört belõle az érzelem: »Öt becsületes hazafit végeztek ki e helyen: senki
nem állított nekik emléket, de a járókelõk lábai akaratlanúl is keresztet tapos-
tak ide. Majd eljõ az az idõ, a mikor õk is kapnak emléket, de akasztófa lesz az, s
rajta olyanok fognak lóggni, minõ te leszesz.« – A mind ezen nagyon csodálko-
zott, de nem sokára sejteni kezdte ezen és hasonló szavak értelmét. Iskolába
küldték; a tanító a nagy úr fiát az elsõ padba ültette, de a többi fiú mind kiment
a padból, csak egy zsidógyerek maradt meg mellette; s midõn megkérdezte isko-
latársait, miért tették ezt, azt mondták, hogy hazaárulónak unokájával nem
akarnak egy padban ülni. A fiú ezen nagyon megindúlt; bosszankodva beszélte
el a jelenetet nevelõjének, s megkérdezte, igaz-e hogy a kedves öreg nagypapa
hazaáruló. »Az bizony« — felelt Pruzsinszky — »apád is az, s te is annak ké-
szülsz; hiszen magyarul sem beszélsz becsületesen.« Eötvös elpirult, neki fe-
küdt a magyar szótannak, s kizárólag magyarúl beszélt mindenkivel, kivéve
anyját, ki soha e nyelvet nem tanulta. Egy pár hónappal késõbb, a tanító megje-
lenése elõtt, midõn az iskolás gyerekek már nagyobbára helyükön voltak, felállt
a padra s megkérte õket, maradnának a leczke után egypár pillanatra a classis-
ban, mert valami mondanivalója volna. Midõn a tanító a leczke bevégeztével tá-
vozott, s a fiuk kiváncsian ott maradtak. Eötvös fölment a katedrába, melybõl
csak feje látszott ki, s felindulva elmondta, hogy nagyapja s apja a császár szol-
gái ugyan, de hogy õ maga, esküszik az élõ Istenre, rabszolgája lesz hazájának, s
hüsége által elfelejteti nevének jelenlegi népszerütlenségét. – Szavai gyújtot-
tak, a társai lelkesedve éljenekben törtek ki, vállaikra emelék s újjongva vitték
ki a folyosóra, hol a pedellus eléjök jött, a lárma okát megtudta s följelentette; s
másnap az egész classis, élén a kis Eötvös, carcerbe került. Mit a gyermek oly
ünnepélyesen fogadott, azt a férfi fényesen megtartotta.”19
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19 Pulszky Ferenc: Báró Eötvös József. In Babérlombok Báró Eötvös József mûveibõl. Füzte
Vachott Sándorné. Heckenast, Pest, 1871. XIII–XVI. Hogy látszódjék, Falk és Pulszky csupán a sza-
vakban tér el egymástól, ám történeteik egyeznek, idézem Falktól is Eötvös állítólagos híres fogadal-
mát és hatását: „Néhány hóval késõbb, mielõtt a tanár az osztályba lépett volna, Eötvös Pepi felmá-
szott a padra és kérte társait, hogy az óra után néhány perczig maradjanak még, minthogy valami



A második idõszak, amihez a történetek kapcsolódnak, Eötvös 1826 és
1831 közé esõ egyetemi évei. Az életrajzírók Eötvös két ellenkezõ végletet kép-
viselõ személyt, és ezzel együtt Eötvös két ellentétes oldalát említik. A Magyar
Tudományos Akadémián Eötvös halála évfordulóján tartott megemlékezés el-
nöki beszéde elsõ változatát Trefort Ágoston, Eötvös igen közeli barátja és só-
gora készítette Lónyay Menyhért számára. Õ azt írta: „Barátai közt akkor a
képzeletdús, élces, sõt excentrikus, korán elhunyt b. Palocsay Tivadar és a ko-
moly s nemes célokra törekvõ Szalay László az elsõ helyet foglalták el. A barát-
ság e dualizmusában híven tükrözik vissza – Eötvös kedélyének akkori hangu-
lata.”20 Falk Miksa visszaemlékezéseiben két anekdotát õrzött meg Palocsayval,
egyet pedig Szalayval kapcsolatban. A kortársak közül Falkon kívül senki sem
említi a Palocsayval valamikor az egyetemi évek alatt a bécsi Schönbrunnban
elkövetett szerelmi tréfát, a margitszigeti pezsgõzés története már Falkot meg-
elõzõen megjelent a Magyarország és a Nagyvilág anonim 1871. február 12-i
cikkében, továbbá Pulszky Ferenc is elmeséli az 1831-es kolerajárvány idején
(ezt Falk egy évvel korábbra datálja) Palocsay által végrehajtott és Eötvöst gya-
núba keverõ hajóhídi harci tettet az Eötvös-életrajzában.

A Palocsayval kapcsolatos bécsi anekdotát így meséli el Falk: „A két
fiatal ember sok magasrangu, éltesebb uraknak szerelmes leveleket küldött egy
és ugyanazon napon, melyekben a schönbrunni kertben »légyott«-ra hívták
meg õket. Az öreg urak pontosan megjelentek, a fiatalok azonban a megjelölt
helyen bokrok mögött gyönyörködtek abban, hogy a rászedettek órákon át esõ-
ben fel s alá sétálgatván, várták a hölgyeket, kik természetesen sohasem jelen-
tek meg.”21

A zendülõ tettet Pulszky így ismerteti: „megjött 1831-ben a cholera, akkor
ismeretlen vendég, melynek elfogadására az akkori kormánynál hiányzott min-
den praecedens, praecedens nélkül pedig az akkori kormány nem tudott kormá-
nyozni. Volt is egymásba ütközõ rendelet akárhány, a vármegyék egymás ellen
cordont húztak, s ugyanaz nap, midõn a pesti egyetem tanulói a kormány ren-
deletébõl szétbocsáttattak, a helytartótanács katonaõrt állíttatott a hajóhidra,
hogy a közlekedést a gyanús Pesttel megszakítsa, s a hivatalnokok becses egész-
ségét a ragály ellen biztosítsa. A dunántúli deákok sem Pesten, hol a cholerát
mindennap várták, maradni, sem Soroksárig kerülni nem akartak, mert ott
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közölni valója van. A tanóra bevégeztével a szegény kis Pepi felmászott a katedrára – õ maga beszélte
sokszor nevetve, hogy õ akkor oly kicsiny volt, hogy a feje alig nézett ki a párkányon felül – és szilárd
hangon kijelentette iskolatársainak, hogy nagyapja és apja nem voltak ugyan hazaárulók, hanem
igenis a császár szolgái voltak; de õ megesküszik az élõ Istenre, hogy õ csak hazáját fogja szolgálni, és
családi nevének népszerütlenségét majd hazafisága által ki fogja törülni. Ezek a szavak gyujtottak. A
bajtársak lelkesült éljenekben törtek ki, a kis szónokot vállaikra vették és így vitték ki a folyosóra, a
hol szerencsétlenségökre az iskolaszolgával találkoztak, a ki az egész komédiáról rögtön jelentést
tett. Másnap az egész osztály, élén a kis Eötvössel, karczerbe vándorolt.” Falk Miksa: Báró Eötvös
József életébõl. i. m. 215. Amennyiben az anekdota szerepel a Magyar Anekdotakincsben, a hivatko-
zás jegyzete végén itt és a továbbiakban megadom a címét, és az oldalszámot: MAK 6:138. Báró Eöt-
vös József ifjuságából. Pulszky Ferenc szerint. [2. és 3. anekdota]

20 Trefort Ágoston: Emlékbeszéd báró Eötvös József felett. In Gángó Gábor: Trefort Ágoston és
Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872. Aetas, 1998/2–3. 209.

21 Falk Miksa: Báró Eötvös József életébõl. i. m. 216.



szabad volt még a közlekedés; összegyültek tehát az egyetemben, Palocsay lóra
ült s élükre állott, a dékántól elkérte az egyetem zászlóját, s a lelkesült csopor-
tot a hídhoz vezette, hol ez a városi s katonai õrt lefegyverzé s ujjongva Budára
és haza oszlott.

Nagy volt az ijedség erre a vár bureauiban, mely még növekedett, midõn
másnap egy népcsoport ismét keresztül akart törni a hidon, a katonaságnak is
ellentállt, s végre általa puskalövésekkel szétkergettetett.

Eötvös már több nap óta Ercsiben volt, de mindenki neki tulajdonitotta az
elsõ nap eseményeit: kérdõre is vették hivatalosan, s nem akarták elhinni, hogy
távol lett volna: hiszen kék folt volt az arczán, õ hiába magyarázta, hogy egy
szamár rugta meg ott, a gyanu mégis megmaradt rajta, s a kormánykörökben
azóta mint forradalmárt figyelemmel kisérték mindig.”22

A három anekdota közül a legismertebb a Szalayhoz kapcsolódó margit-
szigeti így hangzik Falknál: „Az 1830-iki év augusztus havának egyik napján —
Eötvös és Szalay 1813-ban születvén, akkor 17 évesek voltak — Szalay tele tö-
mött utitáskával Eötvöshöz rohant. Kérte barátját, hogy gyorsan öltözködjék
és kisérje el a Margit-szigetre. Odaérve, Szalay egy félreesõ rejtett helyet kere-
sett fel. Ott letelepedvén, Szalay fölbontotta utitáskáját, és egy csomó ujságot
huzott ki abból. Ezek a párisi juliusi forradalom részletes leirását tartalmazták.
A két ifju mohón olvasta az ujságokat. Ekkor Szalay lelkesen fölkiált: »Bará-
tom! Üritsünk egy poharat a nemzetek szabadságára!« Ezzel egy üveg pezsgõt
és két poharat vont elõ a táskából és aztán a két ifju órák hosszáig idõzött amaz
elhagyott helyen, a nagy politikai események fölött csevegve.

E közben beesteledett. Az ifjak feje fölött a hold szelid fénye világitott, lá-
baiknál a Duna habjai megtörtek. Szalay ekkor tárczájából két levelet szakitott
ki és az egyiket barátjának nyujtván, mondá: »Ime, ird erre nevedet!« maga is
ugyanezt tette. Ezután a két nevet palaczkba tevén, ezt jól bedugaszolta és a
Dunába dobta. »Igy«, mondá utánuk pillantva, »ezek messze, messze usznak,
egészen a Fekete-tengerig, és tudja az Ég, még hová; elvégre mégis megtalálja
valaki, és igy legalább ezen a módon leszünk nevezetes emberekké.« A két barát
megölelte egymást és nemsokára Pestre vitte õket a csónak. Vajjon megtalálta-e
valaki ama palaczkot, arról senkinek sincsen tudomása; de hogy a két fiatal em-
ber nevezetessé lõn, azt tudja minden mûvelt ember a világ egyik végétõl a má-
sikig.”23
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22 Pulszky Ferenc: Báró Eötvös József. i. m. XVI–XVIII.
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telen cikkében 1871. február 12-én így jelent meg a Falk kézirata alapján elõször 1871 december 8-án
napvilágot látott történet: „Ezelõtt negyven évvel, 1830-ban: egy reggel jó kora batyuval megrakva
beköszöntött a még alig 17 éves Eötvöshöz legjobb barátja, – Szalay László s magával vitte a zöldbe.
A Margit-szigetre eveztek át egy lélekvesztõ csónakon s ott a szigetcsucsán leheverészve, Szalay elõ-
vont csomagjából két üveg pezsgõt, és – nehány hirlapot. Épen akkor jött meg a párisi juliusi forrada-
lom hire s a két ifju lelkesülten ábrándozott a jövõ, kivált az uj életre ébresztendõ magyar haza jövõje
fölött. Midõn végre az est leszállni készült, a két barát haza indult, elõbb azonban Szalay kiszakitott
tárczájából két üres lapot, ráírta a maga és Eötvös nevét, be tette az egyik pezsgõs palaczkba s ezt az-
tán jól eldugaszolva a Dunába dobta. „Hátha megtalálja valaki a tenger valamely partján? Legalább
ily módon fog hirünk messze terjedni,” szólt. Megtalálta-e valaki a palaczkot? Ki tudja? De a két
lelkesifju hire tetteik folytán messze terjedt s bár mindketten hideg sirban porladoznak már, élni fog-
nak örökké a nemzet emlékében.” Anonim: Apró vonások b. Eötvös életébõl. i. m. 77.



Ugyanehhez az idõszakhoz kötõdik egy eperjesi történet is, ami köszön-
hetõen annak, hogy Voinovich Géza nem tesz említést róla az 1903-as Eötvös
összkiadás utolsó kötetében közölt Eötvös-bibliográfiájában mint Eötvös életé-
re és munkáinak keletkezésére fontos adatról, ami Pulszky Voinovich figyel-
meztetése szerint (mivel emlékezetbõl lett diktálva:) óvatossággal használandó
memoárjában szerepel, a korábbi történetekkel szemben ismeretlennek nevez-
hetõ. Pulszky saját iskolai évei alatt megemlékezik Eötvös Ignác 1827-es fõispá-
ni beiktatásáról is, hiszen itt találkozott elõször Eötvös Józseffel, lévén az ün-
nepségre õ is felment Eperjesre. „A fõispán fia folytonosan ebédekre, mulatsá-
gokba, bálokra volt hivatalos, hova én, mint iskolás gyerek nem jutottam. A be-
iktatás ünnepére mûkedvelõk Kisfaludy Károly Csalódásait adták s hogy Eöt-
vös Pepi kitüntethesse magát, a nyitányba beleszõttek egy flótasólót, melyet õ
közbámulásra virtuozitással elfújt, s nagy tapsot aratott, mi bennem némi
irígységet gerjesztett, mert Gartemann, ki mint jó zenész, üres óráiban engem
is zenére akart oktatni, de ehhez hibázott bennem a zenészeti érzék, s bár-
mennyire iparkodtam és gyakoroltam magam fuvolán, mégis szerencsétlen fló-
tás maradtam.”24

Még egy szakasza van Eötvös ifjúságának, amirõl számos történet ma-
radt fent: ez pedig az 1836–37-es nyugat-európai nagy utazása. „Rebesgetik,
hogy az ercsii postamesterné »csodaszép« lánya, Betty miatt sürgeti Eötvös csa-
ládja a külföldi utazást”; „Párizsban állítólag egy jósnõ azt jósolja neki, hogy hí-
res ember lesz, miniszterségig viszi, de vérpadon fog meghalni. Az anekdoták
megemlékeznek egy szellemes replikáról is, mely miatt párbajba keveredik – s õ
maga meséli el 1870-ben azt a kalandját, mely õt a Grande-Chartreusse meglá-
togatása során, A karthausi témájához juttatja.”25 – idézi fel Sõtér István mo-
nográfiájában a Ferenczinél általában bõvebb elõadásban szereplõ története-
ket. Ezeken kívül még az említett Falk kézirata alapján a Pesti Napló 1871. de-
cember 8-i számában megjelent tárca Itáliai meghiúsult párbaj története köthe-
tõ az utazáshoz.

Az ercsi postamesterné leányához fûzõdõ szerelem talán Eötvös egy 1865.
május 11-én tett naplójegyzetén alapul, ami egy késõi visszaemlékezése Eötvös-
nek gyerekkori helyszínére: „Tegnap jöttem vissza Pentelérõl, hol sógoromat
meglátogattam. Gõzösön mentünk le s fel, s midõn Ercsi mellett áthaladtunk,
szívem megszorult, mint mindég. Nagyban kevés változott. Néhány új gazdasá-
gi épület, melyet Sina emeltetett, a faluban közel a Dunához egy emeletes ház,
s néhány új fasor, de a falu s környéke ugyanaz maradt. Ott áll az új kápolna,
hol nagyszülõim nyugszanak, a régi, hová mint gyermek annyiszor kimentem,
a postaház rozzant kerítésével, hol a nagy barackfa alatt Bettivel annyi boldog
órát töltöttem, csakhogy a fa, mint mi magunk, kik mint gyermekek alatta ül-
tünk, szinte száradni kezdünk. A másik oldalon a sziget s az újfalui vadászlak, s
az innensõn a szárazmalom, melynek gépezetén annyiszor törtem fejemet; min-
den, amint egykor volt – és mi lett belõlem. Ki ösmerne a szomorú utasban, ki a
hajó fedezetén körültekint, a gyermekre s ifjúra, kinek vígsága körözetének
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25 Sõtér István: Eötvös József. Akadémiai, Bp. 1967. 42, 47.



csaknem terhére vált.”26 Ferenczi Zoltán a visszaemlékezésben szereplõ nõi ne-
vet ezzel egészítette ki: Eötvös utazásába „egy nem mindenben ellenõrizhetõ
adat szerint, belejátszott az az érdeklõdése is, melylyel az ercsii postamesterné,
Rédliné Rudics Antónia, Betty nevû csodaszép leánya (utóbb Antonovitsné,
majd Somsichné), egy magas barna, junói szépség iránt viseltetett, kinek állító-
lagos alakját A karthausi-ban Júliában s nevét meg Bettyben fölleljük.”27

A híres párizsi jóslatot elõször talán Jókai Mór írta le az Életképek 1848.
május 18-i számában publikált Charivari cikkében ily módon:

„Azt beszélik: hogy ministereink egyike, midõn Párisban járt, meglátogat-
ta madame Lenormandt, azt a világhirü jóslónõt.

E hölgy négy jóslatot tett neki, mellyek mindegyike képtelenség volt azon
idõben.
I. Megszünik gazdag lenni. (Családja egyike volt a legtehetõsebbeknek Magyar-

országon). – Ez beteljesült.
II. Egy nemnemesnek lesz sógora s egy köznemesnek veje. (Apja zászlós úr volt

és magos aristocrata). Ez is megtörtént.
III. Magyar minister leend (akkor még illyen hivatalnak a cime sem létezett.)

Ez is beteljesült.
IV. Le fogják nyakazni, – (õrizze magát fekete ruhás környezõitõl!)

Ha az egész mese nem volna, még megijesztené az embert.”
Lábjegyzetben ez volt hozzáfûzve: „Ez a monda Eötvösrül szólt; most már

meg van cáfolva. Lenormand látott valami állványt a sors végén; de az nem
guillotin, hanem az ércszobor állványa, melyet a nemzet legnagyobb fiai egyiké-
nek emel. Au contraire: az a fõ még holta után is égre emelve áll.”28

Több mint húsz évvel késõbb viszont, az 1871. április 12-i Fõvárosi La-
pok, majd a Vasárnapi Újság cikkében színesebb és kerekítettebb változatban
volt olvasható a (igaz: immár csupán három) jóslat.

„Tehát az ifjú Eötvös lovagolt, vivott, táncolt, pezsgõzött és udvarolt, mint
a többi fiatal báró. Különösen gyakran kereste föl X. gróf palotáját, melyben az
ifjú comtessek nagyon szívesen fogadták az elõkelõ és szikrázó szellemü fiatal
báró udvarlásait.

A comtessek nemrég jöttek haza Párisból s tele voltak Lenormande
asszony jóslataival, melyekkel akkor az egész franczia fõváros csaknem kizáró-
lag foglalkozott.

Mi is ismerjük az »asztalmozgatás« egymást bolonditó korszakát, s így el-
hihetjük, hogy Párisban is volt oly idõszak, midõn politikai vagy más nagyobb
események hiányában, a társadalomnak ki kellett gondolni valami foglalkozta-
tó és izgató szert, hogy a nagy csöndesség miatt el ne aludjék.

A mit kerestek, megtalálták Lenormande asszonyban, a ki jósolt egyesek-
nek és társaságoknak, s a mi, természetesen, nem is lehetet máskép, jóslatai
egytõl egyig beteljesedtek.
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26 Eötvös József: Vallomások és gondolatok. Magyar Helikon, Bp. 1977. 612.
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X. marquisnak épp úgy megjövendölte neje hûtlenségét, mint azt, hogy a
grófné félév múlva viszont megcsalatván, maga magát mérgezi meg. G. öreg
vicomte-ot Afrikában elesett fiának föltámadásával kecsegtette, s a fiú csak-
ugyan föltámadt, miután nem is halt meg, hanem hazajött érdemjelekkel, arany
vállrojtokkal, stb.

Fáma asszonyság fecsegõ ajaka ezer ilyen mesével tudta Lenormande
asszonyság jóstehetségét illusztrálni, s utójára nem is tartották Párisban vala-
mire való embernek, ki az élelmes asszonyság által magának valamit nem jósol-
tatott.

Eötvös ép Párisba volt indulandó, s így a comtessek a legnagyobb felelõs-
ség terhe alatt meghagyták neki, hogy Lenormande fölkeresését el ne mu-
laszsza.

Az ifju báró meg is igérte, hogy fölkeresi a csodás tehetségü jósnõt, azon-
ban midõn Párisba ért, vagy a világváros egyéb kinálkozó élvezetei miatt, vagy
mert a jósnõ hire idõközben alábbszállt s nem beszéltek felõle többé annyit,
mint azelõtt, elmulasztotta a jósnõt fölkeresni, s hazajött a nélkül, hogy Lenor-
mande-ot látta volna.

Meg is feledkezett az egész dologról.
Itthon elsõ látogatásainak egyikét mindjárt a grófi háznál tette.
A comtessek örvendeztek a viszontlátáson és legelsõ kérdésük is az volt,

hogy meglátogatta-e Lenormande-ot?
– Igen! – felelt félig tréfásan a ifju báro, ki kényelmesebbnek találta a rö-

vid igenlést, mintsem azt, hogy hosszasan mentegetõzzék.
– Nos, hát mit jósolt? – kérdék a grófnõk nagy érdekeltséggel.
Eötvös már most — mint késõbb maga beszélte — oly képtelenségeket

akart mondani, hogy a grófnék maguk is észrevegyék, miszerint válaszai nem
egyebek körmönfont tréfánál.

– Elõször is azt jósolta, hogy atyám vagyonilag tönkre fog jutni, hanem én,
saját érdemeim és szerencsém által, kedvezõ viszonyok közé jutok.

Ez akkor a legképtelenebb állitások egyikének látszhatott, miután Eötvös
atyja, Magyarország tárnoka, rendkivül gazdag ember s elpusztithatlan terje-
delmü birtokok ura volt.

A comtessek nagyon pikántnak találták a jóslat elsõ részét s tovább kérde-
zõsködtek:

– Hát még mit jósolt?
– Nos, nos, — folytatá Eötvös az elõbbi humorral, — azt jósolta, hogy én

miniszter leszek.
Ez még nagyobb abszurdum volt abban az idõben: egy magyar ifjúnak mi-

niszterségre gondolni akkor, mikor az ilyen polcot egyedül csak a Metternichek
voltak hivatva elérni.

– Hát még? hát még? – kérdezék fölcsigázott érdekkel a comtessek – Mit
jósolt még Lenormande?

Eötvös véget akart vetni a kényelmetlenné váló dolognak, s rövideden vá-
laszolt:

– Azt jósolta, hogy utoljára is – fölakasztanak.
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– Ah! – sohajtoztak a grófhölgyek, és nem kérdezõsködtek tovább.

*

Év év után múlt el, bekövetkezett 1848, s b. Eötvös József nyilvános sze-
replésének tetõpontjára ért.

Régen elfeledte már a grófi családot, Lenormande-ot, midõn 1848 közepén
egy szép reggel levelet kap a comtessek egyikétõl, ki azóta régen férjhez ment, s
kinek már hollétérõl sem volt tudomása a bárónak.

Az aggodalmas levél körülbelül így hangzott: »Báró ur! Bizonyára nem za-
varnám önt bokros hazafiúi teendõi közt, ha másrészt honleányi kötelességem-
nek nem tartanám báró urat egy rég elmúlt eseményre figyelmeztetni. Emléke-
zik-e báró úr, Lenormande-ra és jóslataira? Azt jósolta, hogy báró úr dúsgazdag
atyja vagyonilag tönkre megy, s beteljesedett; azt jósolta, hogy báró úr minisz-
ter fog lenni, s ön csakugyan elnyerte Magyarország kultusztárcáját; hanem jó-
solt Lenormande még valami harmadikat is. Ha elfeledte ön, emlékeztetem reá.
Zivataros idõk járnak, midõn a napnak eseményeit nem lehet elõre kiszámitani.
Báró úr, legyen ön óvatos, s fogadja mély honleányi üdvözletemet, melylyel va-
gyok – N. grófné.[«]

A grófnõk a jóslatot, melyet Lenormande-énak tartottak, valószinûleg má-
soknak is elmondták, s 1848-ban ajkról-ajkra szállt az a monda, hogy Eötvös-
nek egy cigány-asszony azt jövendölte, hogy föl fogják akasztani. A magyar ki-
adás Lenormande-ból cigány-asszonyt csinált.”29

A három jóslat nem csupán Eötvös nagy utazásához, de egyben a forrada-
lomhoz és a szabadságharchoz is kapcsolódik – ezt T. K. írásának zárlata élesen
mutatja: „Eötvös azonban — mint föntebb is említõk — barátai elõtt az egész
jóslatot saját költeménye s ifjúkori tréfája gyanánt tûntette föl, de miután a tré-
fajóslat két elsõ része oly csodálatosan beteljesedett, a báró még sem volt képes
a harmadik pontra egész elfogulatlansággal gondolni.

S ki tudja, hogy ezen elfogúltság nem játszott-e szerepet késõbbi politicai
pályáján, s nem volt-e befolyással azon túlóvatosságra, mely eljárásait sokszor
jellemezte?

Hiába, a költõk mind idegesek és – babonásak!
Pedig ha a csatatéren kívül is van szép halál, õt ez érte. Úgy húnyt el fel-

nõtt, derék gyermekek, egy angyali nõ karjai s egy egész nemzet aggódó sziv-
dobogása között!”30

A kortársak által a jóslatoknak tulajdonított magyarázó erõt igazolja, hogy
Jósika Miklós Gángó Gábor által idézett forradalomtörténetében azt olvashat-
juk: „maga Eötvös többször emlegette – csakhát multa licent pictoribus atque
poetis – hogy Mlle Lenormand Párizsban, de korábban egy cigány jósnõ is azt
jövendölte neki, hogy vérpadon fogja végezni; és sokat állítják, hogy e kettõs
jóslat a kultuszminisztert érõ teljes összeomlás oka”,31 hasonlóan írja visszaem-
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lékezésében Pálffy János, a képviselõház akkori alelnöke, akivel Eötvös 1848.
szeptember 28-án, utolsó magyarországi napján együtt ebédelt: „Eötvöst mint
minisztert forradalmi idõben csak lélektanilag lehet és szabad megítélni. Igen
természetes, hogy az Eötvös költészetileg élénk képzelmére s ingerlékeny ideg-
rendszerére mély s megrázó hatást kellett gyakorolni a szeme elõtt fejlõdõ for-
radalomnak, melybõl talán többnyire tudtán kívül mûködve lelkében, a jóslat
két elsõ részének valósulása után, a harmadik bizonyosan nem egyszer merült
fel, s e bensõ küzdelme a léleknek a való és képzeletes között csak valamely
küleseményre várt, hogy a kitörés válsága bekövetkezvén, határozott irányt és
természetet adjon nem normális kedélyállapotának. Ezen külesemény bekövet-
kezett és döntött.”32 Tematikusan ezért itt célszerû megemlíteni, hogy a kivég-
zés és akasztás visszatérõ eleme az Eötvös anekdotáknak. Lónyay Menyhért ré-
vén maradt fent két, Eötvös félelmeit és aggódását mutató történet. Naplójá-
ban Eötvös egykori barátja ezt írta Pozsonyban 1848. március 20-án: „Ezután
elmentem Eötvös Pepihez; már ekkor fél nyolcz lehetett. Fölkeltém, és elmon-
dám neki a kilátásokat. Szegény, igen agitáltnak látszott. Mondá, hogy már há-
rom éjjel alig aludt. Érintvén azt, vajon benne lesz-e a miniszteriumban, azt
mondá egész búsan, bánja, hogy megházasodott, mert azok, kik most a mi-
niszteriumban lesznek, fejökkel játszanak.”33 A másik történet Tóth Béla Ma-
gyar Anekdotakincsében Báró Eötvös József jóslata címmel olvasható: „Lónyay
Menyhért számtalanszor elbeszélte, mint vele történtet, hogy mielõtt báró Eöt-
vös József 1848 végén családjával együtt Münchenbe költözött volna, Lónyayval
(aki akkor a Bálvány-utccai Kappel-házban lakott) együtt sétálgattak az Uj-
épület körül, a jövõ esélyeit mérlegelve; s egyszer, mikor fölizgatott képzelettel
festette volna a kikerülhetetlen forradalmat, melyben részt venni nem akar, és
az abból jövendõ katasztrófát, melyet látni nem kíván, akkor egy helyen hirte-
len megállt, s lobogó szemmel, égre meredõ hajjal mutatott rá az Ujépület falá-
ra s így kiáltott:

– Mindnyájan vesztõhelyre fogtok jutni, s itt, ezen a helyen fogják kivégez-
ni Batthyány Lajost!

És egy évvel késõbb csakugyan ott, azon a helyen lõtték agyon a minisz-
terelnököt.”34

A nagy utazásról szóló anekdotákhoz visszatérve: érdekes módon Falk és
Pulszky — akárha megegyeztek volna — nem említenek egyetlen ide vonatkozó
történetet sem hivatalos Eötvös életrajzukban. Mindketten tudtak ugyanis
ilyet. Pulszky A falu jegyzõje angol kiadása elé írt angol elõszavában elmondja a
híres jóslatot, másrészt pedig életrajzában egyetlen lábjegyzetben azért mégis
megemlít egyet, mint jelzi: Eötvös számos kalandjai közül. Tóth Béla így adja
magyar fordítás kíséretében a Szájrúl szájra címû szálló igéket tartalmazó
gyûjteményben a Pulszky változatában megfordított: Angliát magasztaló törté-
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netet az I. Napóleon kedvelt szójárásaként ismert, valójában azonban Marmon-
teltõl származó Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas [A fönségestõl a nevet-
ségesig csak egy lépés] szólásnál: „Bennünket e mondás fõképpen ama geniális
szójáték révén érdekel, melyet báró Eötvös József csinált belõle 1836–1837-iki
külföldi utazásában. Báró Eötvös József elõször Franciaországot, aztán Angliát
látogatta meg. Lelkének inkább volt rokona a francia, mint az angol; s mikor
visszatért a kontinensre, a Dover és Calais között a Manche-csatornán (Pas-de-
Calais) járó gõzhajón egy angol utas elõtt lelkesen magasztalta Franciaországot.

– »La France est sublime« [Franciaország fönséges], mondotta.
– »Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas«, vágott vissza a hiúságában

sértett angol élesen.
– »Le Pas-de-Calais, monsineur«, szólt nyomban Eötvös, magyar létére a

legkitünõbb szójátékok egyikét csinálván meg a pas (lépés) s a Pas-de-Calais (a
Franciaországot és Angolországot elválasztó Manche-csatorna) szókból.

Az angol erre, a hagyomány szerint, tüstént párbajra hívta Eötvöst, ki
meg is verekedett vele. Ez azonban mende-monda. Csak az az igaz, hogy Eötvös
valóban megcsinálta e szójátékot és pedig a mondott körülmények között. En-
nek bizonyságára báró Eötvös Lorándnak, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nökének, 1892 március 2-án kelt, hozzám, kérdésemre válaszúl intézett levele,
melyben ez van:

»A szóban forgó bon mot csakugyan atyámtól származik. Atyám azt több-
ször elbeszélte anyámnak, ki arra élénken emlékszik.«

Jókai Mór akadémiai székfoglalójában: A magyar néphúmorról (olvasta
1860 jan. 30-án) ezt irja: »… a legjobb bonmot-k egyike tudtomra magyartól
eredett; egy francia diplomata ugyanis azt veté fel, hogy Franciaországnak
Angliába lépni: ’il n’y a qu’un pas’, a magyar erre azt felelte: ’oui, le pas de Ca-
lais.’[«] Hogy e két anekdota rokon, igen valószínû, és pedig a Jókaitól közlött
alkalmasint csak a báró Eötvös-félének kopása.”35

Falk Miksának pedig eredeti kéziratában még szerepelt egy meghiúsult
olaszországi párbaj története: „1836-ban Eötvös nagy utazásokat tõn és pedig
legnagyobb részt Forgách Lajos gróf társaságában. E körülmény Eötvöst majd-
nem kellemetlenségbe ejtette. Olaszországi utjukban egy nap két ismeretlen
uri ember megjelenik Eötvösnél és kihivták párbajra. Hiába erõsitette Eötvös,
hogy õ a kihivó fél nevét most elõször hallja; a segédek szilárdul ragaszkodtak
kihivásukhoz. Eötvös tehát megnyugodott sorsában, csak az okozott neki nagy
bajt, hogy egy ismerõs lelke sem volt, kit segédnek fölkérhetett volna; Forgách
is több napi kiránduláson távol volt. – Elvégre mégis talált segédeket és elment
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a meghatározott helyre. – Mielõtt a párbaj kezdõdött volna, Eötvös ismét kérde-
zõsködött annak oka után. Az ellenfél egészen feldühödött a szemtelenségen,
hogy még kérdezõsködni merészel, midõn annyira megsértette egy tisztességes
család becsületét, midõn leányát kihivó módon követte.

Eötvös határozottan kinyilatkoztatta, hogy sem a leányt, sem az atyját
soha sem látta. »Ön csakugyan Forgách gróf?« kérdezé az idegen. »Nem, az
nem vagyok!« felelé Eötvös. »De ön ott és ott lakik?« »Igen!« »De ott értesülé-
sem szerint Forgách gróf lakik?« »Bizonyára, csak hogy a rejtély kulcsa az, hogy
én Eötvös báró vagyok, ki Forgách gróf társaságában utazik és vele lakik.« – E
fölvilágosítással, természetesen, vége volt a párbajnak.”36

Az utolsó életrajzhoz kötõdõ anekdoták tárgya a család 1841-es gazdasági
csõdje, (nemhiába, a híres jóslat elsõ tagjában is elõkerül Eötvös anyagi viszo-
nya) a pénzválságot és annak következményét Eötvösékre nézvést Pulszky Fe-
renc nem csak az Eötvös-életrajzában, de saját memoárjában is elmeséli, a tör-
ténet variánsa pedig szerepel Falknál is.

Pulszky életrajzában ez olvasható: „Az országgyûlés berekesztését csak-
hamar követte az 1840-ki pénzválság, s ennek áldozatává lõn Magyarország
tárnoka is, báró Eötvös Ignácz. Az öreg úr minden áron nagy földbirtokot akart
szerezni családjának, drága kölcsön pénzen vett jószágot jószág után; a hitel
rögtön visszavonatott, a jószágok ára leszállt, s õ nem volt képes kötelezettsége-
inek megfelelni. Elõhivatta tehát fiát, s jelenlétében tanácskozott egy tapasz-
talt pénzemberrel, hogy mit lehetne megmenteni vagyona hajótörésébõl. A fi-
nancier elõadta furfangos tervét s a szerepet, melyet ebben az ifjú bárónak
szánt; ekkor ránézett s félbe szakitá magát. »Az ifú báró elpirúlt? Az ifjú báró
szégyenli magát! Az ifjú báróból soha nem lesz gazdag ember!« Ezen jóslat be is
teljsedett, nem lett belõle gazdag ember, hanem lett nagy férfiú, ki hirnevét
szeplõtlenül hagyta gyermekeire”37

A történetet nevesítés révén mindenképpen pontosabb változatban meséli
Pulszky emlékirataiban A büntetõ törvénykönyv-javaslat szerkesztése (1840–1843)
fejezetben: „Bécsben ez idõben pénzválság ütött ki, melynek legfõbb áldozata a
Geymüller nagy bankház lett s ennek bukása következtében Eötvös Ignácz, a
tárnok. Ez mindig acuirált jószágokat, nagy részben hitelbe, fõleg pedig az er-
csii uradalmat, melyet ideiglenes jogczímmel bírt, minden áron meg akarta örö-
kíteni családjában, de a mint a pénzpiacz állapota szorúlt s a hitel szûkült,
mindaz, kinek birtoka adóssággal volt terhelve, nem tarthatta fönn magát. Eöt-
vös fiaival s az öreg Ulmannal közölte zavarát: az ügyes bankár természetesen
azt tanácsolta, hogy a törvényengedte minden furfang fölhasználásával s a bir-
tokviszonyok összezavarásával oly állapot állíttassék elé, mely idõt engedjen az
adósnak; mert ismervén a báró vagyonát, meg volt gyõzõdve, hogy nemcsak
minden hitelezõ ki lesz elégítve, hanem a családnak is megmenthetõ talán némi
szerényebb vagyon. Pepinek egyenes jelleme fölháborodott e terven, mit Ull-
mann észrevéve e szavakkal fordúlt feléje: Az ifjú báró pirúl! az ifjú báró szégyenli
magát! az ifjú bárónak nem lesz soha pénze! s õ csakugyan még az napon le-
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mondott minden várható örökségrõl, nem akart részt venni a furfangos eljárá-
sokban, elvitte könyveit s egy támlásszéket s elhagyta atyai házát.”38

Falk Miksa 1841-re datálva, más ajánlattevõvel, más pénzügyi mûvelet-
tel, de Pulszkyéval szinte szó szerint egyezõ végeredménnyel meséli az Eötvös
tisztességességét példázó anekdotát: „1841-ben a nem rég meghalálozott Wo-
dianer báró Eötvösnek, a ki akkor már hires felsõházi szónok volt, egy pénzügyi
mûveletet ajánlott, mely által a legtiszteségesebb módon sok pénzt lehetett
nyerni; ha jól emlékezem, arról volt szó, hogy Eötvös mint alapitó vegyen részt
az akkor éppen alakulóban lévõ lánczhidrészvénytársulatban. Az ajánlat egé-
szen tisztességes, Eötvösre semmiképen kompromittáló nem volt; mindazonál-
tal ez pillanatnyi habozás nélkül azt válaszolta: »Szégyenleném magamat, ily
pénzt elfogadni.« »Ha ön szégyenli magát ily pénzt elfogadni, báró ur, akkor ön-
bõl sohasem válik gazdag ember!« válaszolá a bankár és igazat mondott: Eötvös
egész életében nem fogadott el egy garast, melyet tisztességes munkájával nem
keresett volna és valóban sohasem lõn gazdaggá.”39

Úgy tûnik, az Eötvös-család csõdjét elõadó anekdoták fõként Eötvös be-
csületességét voltak hivatottak érzékeltetni, és ezzel áttértünk a jellemzõen
nem életrajzi mozzanatokhoz köthetõ anekdotákhoz, amiknek célja elsõsorban
Eötvös emberi voltának bemutatása. Berecz Kátoly, és a Magyarország és a
Nagyvilág 1871. február 12-i cikke érinti a pénzválságot, fontosabb azonban
bennük, hogy Eötvös becsületességét mutassák be. Berecz Károly, Eötvös titká-
ra alkalmazásba kerülésével kapcsolatban említi Eötvös apja anyagi bukását,
mondatai azonban a dolgos Eötvös leírására futnak ki: „1843 tavaszán már pes-
ti lakos, jurátus s »ismertebb nevû fiatal íróink egyike« voltam. B. Eötvösnek, a
ki ekkor a pozsonyi országgyûlésre készûlt fölmenni, ilyen-fajta fiatal emberre
volt szüksége , jó helyrõl — tudtomon kivûl — engem ajánlottak s egy szép reg-
gelen […] azzal az édes tudattal ébredtem föl: hogy a »Karthauzi« írójával egy
födél alatt lakom s szerény munkaerõm s képzettségem rendelkezésére áll. […]

Köztudomású, hogy szülõinek vagyoni bukásával a nagy kényelemhez s
teljes függetlenséghez szokott ifjú egészen vagyontalan lett. Atyja befolyásánál
fogva kaphatott volna elõkelõ hivatalos állást, de õ a kinálkozó alkalmat függet-
lensége árán nem ragadá meg, valamint azon ajánlatokat sem, hogy atyja rop-
pant vagyonából maga számára valamit megmentsen. Inkább maradt vagyon
nélkül, de független! – »Nem tudom, mennyire ismeri ön helyzetemet — írja
egy hozzám írt levelében — ha azonban nem ismerné, biztossá tehetem önt,
hogy szülõim megbukása által minden vagyontól megfosztva, kizárólag mun-
kám szerzeményébõl élek, a mi minden iparkodásom mellett — s hogy nem he-
nyélek, ön is jól tudhatja — alig elég, hogy magamat a szükségesekkel ellássam
s adósság nélkül kijõjjek.«

Mellesleg szabad legyen itt érintenem az okot, mely Eötvös szülõinek va-
gyoni bukását okozta. Az öreg báró erõsen a gazdálkodásra adta magát, nem
elégedve meg azzal, hogy terjedelmes birtokaiban gazdálkodhatott, még a ha-
szonbérlést is egész szenvedélylyel folytatá: a hol csak haszonbérbe adandó bir-
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tok volt, mind kivette, egész gazdaságát maga kormányozta, s mint a következ-
mény kimutatta, igen szerencsétlenül. […]

E rossz gazdálkodásnak tehát csakugyan vagyoni végromlás lett szomorú
következménye, de mi Eötvös lelkierejét legkevésbé sem törte meg, sõt tettvá-
gyát s munkaerejét még fokozta. Nem támaszkodva semmi másra, mint saját
erejére s tehetségére, daczára fõranguságának, mely sokaknak a henyeségre s
idõlopásra mintegy szabadalmat ád: elhatározá, hogy tagja lesz a szerény mun-
kás osztálynak, mely azonban minden szerénysége mellett is, a társadalmi, az
állami életben a legfontosabb tényezõ. – És ez erõs elhatározásának páratlan
kitartása mellett, nem csak a hazára, de az egész emberiségre nézve is egy egy
munkás s áldásos élet lõn eredménye.”40

A kizá-rólag a Magyarország és a Nagyvilág tárcájában megjelent anekdota
is a csõdrõl szól, ám nem újabb variánsa az iménti történet vagy történeteknek,
és elsõsorban szintén Eötvös becsületességét szeretné megmutatni: „Az elsõ
nagy csapás, mely Eötvöst még ifjúkorában érte, atyjának vagyonbukása volt.
Eötvös jótállást vállalt atyjáért, s ez ügyre vonatkozólag azon idõben következõ
kis történet szállongott, bizonyságul, mennyire megnyerte a fiatal iró szabadel-
vû elvei által a közszeretetet. A hitelezõk közt volt S. báró is, kihez Eötvös azon
kéréssel ment egy ízben, hogy lenne egy kis türelemmel, míg követelése ki-
egyenlíttethetik. »Lássa — szólt — én most csak írói keresményembõl élek, te-
hát lassan megy a pénzgyüjtés; kérem, várjon egy kis ideig.« A gazdag báró
azonban semmit sem akart errõl tudni, s Eötvös lehangoltan távozék. S. báró
még a lépcsõn is utána kiáltá: »Ismétlem, meg akarom kapni pénzemet.« A lép-
csõn találkozik Eötvös egy zsidóval, kit nem ismert, de ki e szavakkal szólitá
meg: »Hallottam, mit beszélt a gazdag báróval; önnek 4000 frtra van szüksége:
én kölcsön adom; majd visszaadja, ha pénze lesz.« Eötvös meglepetve mondá,
hogy nem is ismeri. »De én ismerem önt,« felelt az idegen; »tudom, mit tett ön
már eddig is a szabadság érdekében.« S nem tágitott mindaddig, míg Eötvös a
pénzt el nem fogadta s ki nem elégitette gazdag hitelezõjét. És az ismeretlen
nem is csalatkozott; az elsõ pénzösszeg, melylyel Eötvös rendelkezhetett, a
nemeslelkû zsidó követelésének kiegyenlitésére volt szánva.”41

Tematikusan ide kapcsolódik, hogy a visszaemlékezésekben többször le-
írásra kerül Eötvös nagyszerû munkabírása. A Magyarország és a Nagyvilág-
ban megjelent tárcában az utolsó apró vonás, amit adnak Eötvösrõl, ezt festi, és
hasonlóan Berecz Károly, az eredetileg ugyanezen lapban a halál elsõ évforduló-
jára készült írásában, részletesen megemlékezik errõl. Az Eötvös halálát köve-
tõen megjelent írásban a halál egyik okaként a túlfeszített munkát adva ezt ír-
ták: „Bámulatos volt Eötvös munkássága; a szó szoros értelmében halálra dol-
gozta magát, miután különben is gyenge testalkattal birt. Naponkint 9 órakor
már hivatalában volt s szakadatlanul dolgozott 1 óráig; ekkor haza ment s 3-ig
magánkihallgatáson fogadott minden osztálybeli panaszos és kérelmezõ fele-
ket, aztán gyorsan ebédelt, többnyire 10–15 percz alatt, s ismét hivatalos dolgai
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után látott, ha ugyan minisztertanács vagy pártértekezlet nem vette igénybe.
Este ismét íróasztalához ült, — vagy inkább állt, mert állva dolgozott, — s reg-
geli három-négy óráig szünet nélkül tudományos vagy szépirodalmi munkával
foglalkozott. E roppant megeröltetésnek természetes következménye lõn, hogy
gyenge testalkata megtörött.”42 Berecz Károly hasonló feszített munkás életvi-
telrõl emlékezik meg Eötvös korábbi életszakaszában: „Eötvös igen könnyen s
gyorsan dolgozott s a mellett, hogy sokat írt, folyvást sokat is olvasott. Minden
lipcsei könyv-vásárkor láda számra rendelte meg a könyveket, melyekbõl tö-
mérdek jegyzetet csináltunk. Egész halom ily jegyzet állt rendelkezésére, mi-
dõn a »XIX-ik század uralkodó eszméi«-nek megírásához fogott. Beható, alapos
tanulmányról tanúskodik mindenik munkája, még országgyûlési beszédein, hir-
lapi czikkein is meglátszik, hgoy fölvett tárgyairól alapos ismereteket szerzett
elõbb, hogy azok elmondásában s megirásában lelkiismeretes meggyõzõdésé-
nek annál hathatósabb kifejezést adhasson.”43

A karthauzi, A falu jegyzõje és a Magyarország 1514-ben keletkezésével
kapcsolatban is fennmaradt egy-egy történet, és néhány visszaemlékezés révén
Eötvös élete néhány irodalmi részlete, irodalmi munkamódja is ismert. Emlék-
szünk, hogy Ráth Mór korai, Eötvös halálakor publikált két visszaemlékezése
Eötvös és Göethe cím alatt jelent meg, így pedig Eötvös irodalmi életébe, gondo-
latvilágába nyújtottak bepillantást. Eötvös számára Göethe igen fontos szerzõ
volt, talán ezért is járhatott éveken át idõs korában a karlsbadi fürdõbe, ahol
Göethe is sokat idõzött. Ráth Mór cikke ezekkel igazolja ezt: „Az »Alte Wiese«
egy szerény házában, a »fekete elefánt«-hoz szokott Eötvös évek óta szállást
venni, és a „fekete elefánt” elõl indulva ki, mutatta meg nekem azon házat,
melyben a »nagy Gõthe« lakott; azon emléktáblát, melyet Karlsbad polgármes-
tere az õ korholásaira tétetett a Gõthe-házra; azon sziklákat, melyeken Gõthe
kövületeket kopogtatott Karlsbad egy öreg gyógyszerészével; azon réteket, me-
lyeken az univerzális tudós botanizált; azon hegylejtõt, melyen a hires karls-
baldi postillon kétszeres virtuozitással harsogtatta postasípját, midõn a wei-
mári »demigod«-ot (félistent) hozta Karlsbadba.

A »fekete elefánt« egy emeletes szobájába vitt föl Eötvös egy derült regge-
len, azon hirrel, hogy nagy és örvendetes esemény érte. Kiváncsian kisértem föl
a sötét lépcsõn, kiváncsian a terembe, hol ragyogó arczczal mutatta elsõ unoká-
jának arczképét, mondván, hogy unokájának születése volt tán életében az
egyetlen öröm, melyet nem szenvedések árán vásárolt meg; mert csak a babá-
nak szerencsés születése után tudta meg, mi történik széchenyi-hegyi villájá-
nak egyik mellékszobájában. »Võm, folytatta, már megvette a mezõhegyesi kanczát,
melynek csikaján fog a kis Návay egyszer lovagolni. Talán jobb ajándék is, vé-
gezte mosolyogva, mint, — melyet én szántam neki egykori ajándékul, — Gõthe
összes munkáinak diszkiadása.«

Más alkalommal az „»Alte Wiese« platánjai alatt szokott asztala mellett
ülve tünt föl nekem aggodalmas arcza, melylyel egy levél olvasásába volt merül-
ve. Kérdésemre elpanaszolta, hogy Lóránt fia, életének büszkesége, a napokban
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hagyta el a német bölcsek rideg városát: Königsberget, és Karinthia és Tirol
óriási határkövének, a Gross-Glocknernek 15,000 láb magas, jéggel takart csu-
csait készül megmászni. »Képzelje csak, mondá, midõn ezen fiut korholtam,
hogy miért veszélyezteti életét egy ily élvezetes, de nyaktörõ vállalatban, a gye-
rek saját fegyvereimet forgatta ellenem, mert rám olvasta Gõthe azon versét:

’Wenn sich der Most noch so absurd geberdet
Es wird ein guter Wein daraus.’«”44

A Molnár Aladár által publikált, az 1836–37 -es nagy utazásnál már emlí-
tett, Eötvöst állítólag a Grande-Chartreusse meglátogatásakor A karthauzi té-
májához juttató történet így szól: „Huzamosabb párisi tartózkodása után a vi-
déken, s különösen déli Francziországon akart nagyobb körutat tenni. Azon
idõben vasutak még nem lévén, a legbiztosabban az ugynevezett »királyi kocsi-
kon« lehetett utazni. Azonban a személyforgalom már annyira növekedett,
hogy e királyi kocsik nem birták az utazókat azonnal felvenni, s azok kénytele-
nek voltak magukat néha hetekkel elõre beiratni. Eötvös e körülményekrõl el-
felejtkezvén, csak indulása elõtt való nap jelentkezett, s már nem kapott helyet.
Nem akarván még vagy 14 napig várakozni, egy magán-vállalkozó kocsijára
váltott jegyet. A királyi kocsi vezetõje figyelmeztette, hogy meg fogják csalni; de
õ nem hitt, látván, hogy e magánkocsi ép oly jó és kényelmes, mint a királyi sze-
kér. Azonban alig haladtak néhány állomást, midõn az utasoknak jelentették,
hogy ezt a kocsit vissza kell Párisba küldeni, s egy másik jármüvet adtak ren-
delkezésükre, a mely pedig oly rozzantnak s kényelmetlennek látszott, s mely-
be oly rosz két gebét fogtak, hogy csak a végsõ kényszerüségbõl lehetett volna
rajta az utat nagy fáradsággal és lassan folytatni. Ekkép rászedetve, Eötvös ott
hagyta a sokat igért vállalkozót, és az e közben megérkezett kir. kocsi vezetõjé-
nek tanácsára a postán két, állomásonkint változtatandó – nyerges lovat bérelt,
s egyiken a postaszolga vitte a legszükségesebb podgyászt, másikon õ maga lo-
vagolt. Elõbbi uti tervét a részletekben megváltoztatva, Francziaország nagy
részét lóháton utazta be, s a hosszas lovaglás fáradalmait gazdagon kárpótolta
az az elõny, hogy az országutakról s fõvonalakról letérve, a legszebb és legregé-
nyesebb vidékeken bolyonghatott.

Igy jutott el a félreesõ kies Chartreux-höz is, hol a karthausiak zárdáját
szintén meg akarta tekinteni. Azt hitte, az egész látogatást elvégzi fél óra alatt,
s még az nap tovább folytathatja utját. Azonban a zárda külsõ kapujához érve,
két hölgyet talált ott heves vitában a kapuõrrel. A nõk hasonlóul lóháton érkez-
tek, két szolga kiséretében. Az egyik elõkelõ urhölgynek látszott; fiatal és szép
volt. Olajszin arczán bizonyos szenvedélyesség tükrözõdött, s nagy fekete sze-
meibõl fájdalom és harag sugárzott. A másik valószinüleg társalgónõje volt. A
franczia nyelvet mindkettõ nehezen s csak törve beszélte, s mint késõbb kide-
rült, a két nõ spanyol volt. Az urhölgy erõsen, s mindinkább kitörõ indulattal
követelte bebocsáttatását, mit a kapuõr állhatatosan megtagadott, nem levén
szabad a zárda küszöbét nõknek átlépni. Midõn már semminemü érveikkel,
sem haragjukkal nem birták a kaput felnyittatni, a legerõsebb nõi fegyverhez
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folyamodtak, s kétségbe esésében mindkét nõ hangos zokogásban tört ki. De a
csuklyás kapuõrt a könyek sem birták részvétre inditani.

Eötvös nem nézhette tovább tétlenül e jelenetet, melynél már a nõk kitörõ
fájdalma is meghatotta, de meg az egésznek mythicus szinezete is felizgatta
költõi képzeletét. Odalépett tehát az urnõhöz, kérdezte a zárdába igyekezeté-
nek czélja iránt s közbenjárását ajánlotta fel. A nõ csak annyit mondott, hogy a
zárdában egy fiatal rokona van benn, kivel minden áron és sürgõsen beszélnie
kell. A közelebbi körülményekrõl csak egyes vonatkozásokat szalasztott ki tö-
redékesen.

Heves érzelem-kitörések közt mondá, hogy azon fiatal embert elcsábi-
tották a zárdába, most karthausivá akarják tenni, de még nem késõ, neki meg
kell õt szabaditani; az egész egy nagy tévedés, egy gyalázatos intrigua követke-
zése, de már minden kiderült, minden rendbe hozható; semmi sincs ugy, mint
azon fiatal ember gondolja, õ fel fogja õt világositani, hogy boldogságához sem-
mi sem hiányzik s most ezért nem akarják õt beereszteni.

Eötvös érdekeltségét ez elõadás még inkább felkölté s megigérte, hogy a
kérdéses fiatal embert értesiteni fogja rokona ittlétérõl s a zárdafõnöktõl, ha le-
het, kieszközli találkozásunkat. Ezzel bement a zárdába.

A fõnöknél tett látogatás után annak engedélyével felkereste az illetõ fia-
tal embert. Egy alig 23 éves, nyulánk termetü, meglepõen szellemes arczki-
fejezésü férfiut talált homályos czellájában gondolkodva. Halvány arczán, fáj-
dalmas kifejezésü szemein erõs bensõ küzdelmek és nagy fájdalmak nyomai lát-
szottak. Mind vonásain, mint hangján s beszédén teljes nyugalom uralkodott,
de ugy látszott, hogy ez nem a sziv elégültsége, ez nem a bensõ megnyugvás, ha-
nem a viharban elfáradt léleknek resignatioja.

Eötvös elõadta küldetése czélját s a tudott körülményeket. Azonban min-
den törekvése daczára is kénytelen volt a kapun kivül várakozó nõhöz azon
válaszszal térni vissza, hogy állitólagos rokona felavatása elõtt már nem akar
kijönni a zárda kapuján, be pedig nõknek nem szabad lépni; a mi közlendõje te-
hát van, azt irja meg levélben, melyet õ — t. i. Eötvös — kézbesitend.

A nõ kezeit tördelve mondá, az most lehetetlen. Neki egy bonyodalmas
hosszu történetet s gonosz cselszövevényeket kellene kifejteni. Ez egy hosszu
irat lesz s ma nem készülhet el.

»Tehát szálljon meg itt egy közelebb levõ házban vagy faluban s én megvá-
rom és holnap kijövök a válaszért« – szólt Eötvös.

A nõ nagy hálával köszönte meg e lovagiasságot s egy alig negyed órányira
levõ házban megszállt.

Eötvös visszatért a zárdába, melyben igy véletlenül félóra helyett mintegy
hat napot töltött. Engedélyt nyert a könyvtár használatára, s egészen elmerült
szent Bruno, a karthausi rend alapitója müveinek olvasásába, s e mellett szor-
galmasan látogatta a karthausiak sajátságos isteni tiszteletét, s elmélázva
szemlélte, hogy naponkint a kertben miként ássák, majd betemetik, s ujra ás-
sák saját sirjaikat.

Mondá, hogy néki sok szenvedést okozott egész életére a chartreuxi zárdá-
ban töltött ezen idõ, s késõbb a Karthausi irása, mert az ott látottak s a nyert
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benyomások, s különösen késõbb a regény irása közben mindezeknek átélése
nagyon segitették benne kifejteni azon melancholikus érzületet, melyre ugyis
volt hajlama, de melyet mindig igyekezett eltakartni, s melynek nyomait char-
treuxi látogatása és a Karthausi irása elõtt senki sem vette észre a rendkivül
életvidor ifjun.

Itt a zárdában ismerkedett meg azon ügyvéddel, ki egyik legkitünõbb fia-
tal jogásza volt Francziországnak; ügyességével s nagy tehetségével egy több
millió frank érték felett folyt pert megnyert; de õ ugy látta, hogy nem volt igaz-
sága, s késõbb felébredt lelkiismeretének mardosásait mint karthausi akarta
szigoru vezeklésével megszüntetni.

A párisi nagy világ mulatságaiból jött vidor Eötvösre mindez sajátságos
hatást tett. Látni az örökös sirásást, az elõbb mélabus, s a késõbbi években
egész tompa kifejezésü halvány arczokat némán élni s járni egymás mellett; a
chorusból nézni, s hallani a templomban esthomályban a zuhogást, melyet elõ-
idéznek a vezeklõk, a mint homlokukat az oltárkövön véresre verik, vagy ma-
gukat korbácsolják; s ezekhez olvasni sz. Brunonak szigoru munkáit, melyek
minden sora lemondásról, a vezeklés legválogatottabb nemeirõl és a halállal
való foglalkozásról szól. És ezen hatások között mint lovagias közbenjáró szere-
pelt egy nem ismert rejtelmes történetben.

Érkezése utáni nap kiment a levélért. »Még lehetetlen volt befejezni, mon-
dá a nõ, az nagyon szövevényes történet, nehéz irásban elõadni.«

Harmadik nap sem volt készen.
Negyedik napon végre kézbesithette az egész iratcsomagot képezett leve-

let az illetõ fiatal embernek.
Az nem fogadta el. »Vigye ön elõbb a zárdafõnökhöz, nyissa az föl.« – Eötvös

a fõnökhöz vitte a levelet, az pedig a fiatal embert rögtön hivatta a felbontatlanul
adta oda neki azon utasitással, hogy gondolja meg jól, és ugy határozzon.

A fiatal ember távozott, de alig egy óra mulva visszatért, kijelenté, hogy
elolvasta a levelet s határozott, õ marad a zárdában, és leteszi a fogadalmat.

A fõnök komolyan meginté hirtelenkedéseért, s utasitá, hogy még leg-
alább 24 óráig gondolkodjék a dolog felett, s ne határozzon ily gyorsan.

Két nap mulva Eötvös távozni akarván, kérte a választ.
»Mondja meg ön — felelé az ifju nyugodt határozottsággal — azon nõnek,

hogy ismételve elolvastam iratát, de általa nincsenek megingatva azon okaim,
melyek a zárdába hoztak. Én itt maradok, s karthausi leszek.«

Midõn Eötvös e választ a nõvel tudatta, leirhatlan fájdalom vett azon erõt.
Annyira megrendült, hogy Eötvös lovagias feladatának tekinté el nem hagyni,
hanem elkisérte az elsõ nagyobb állomásig, hova még egy egész napi ut veze-
tett. Utközben a fájdalom kifejezéseit a harag és indulat rendkivül erõs kitöré-
sei váltották fel; és hol franczia, hol spanyol nyelven a legszenvedélyesebben
szidalmazta a cselszövõket, az árulókat s a papokat, kik csakhogy a közéjük lé-
põk után gazdag örökséghez jussanak, minden gonoszságot elkövetnek. Eötvös
hasztalan mondta el a zárdafõnök loyalis eljárását. – Mi volt ama rejtelmes tör-
ténet, azt Eötvös sohasem tudta meg. Hogy azon nõ, kivel ekként találkozott, a
spanyol elõkelõ aristocratia tagja volt (nevét sem tudhatta meg), azt onnét gon-
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dolta, mert mire Párisba visszatért, arról értesült, hogy az azon idõ alatt Pá-
risban tartózkodott, majd minden elõkelõ spanyol elment gr. Apponyi osztrák
következ tudakozódni b. Eötvösrõl, »a leglovagiasabb nemesrõl, ki egy spanyol
hölgy iránt oly nemesen viselte magát, hogy az által minden spanyol nemest le-
kötelezett« és köszönõ kártyákat hagytak ott számára. – E történetke kétség-
kivül nem deriti fel a Karthausi regény sem meséjének, sem az eszméknek tör-
téneti keletkezését. Azokban az anyagot inkább Eötvös összes életviszonyai,
élményei, tapasztalásai, szenvedései, érzelmei és eszméi szolgáltatták. De a mü
alakja és hangja, (sõt jó részben még eszméi is) az elbeszélt chartreuxi látoga-
tásnak köszönhetõk. Eötvös maga határozottan mondá akkor nekünk, hogy a
Chartreux-bõl eljövete perczétõl mindig gondolkodott azon rejtelmes esemé-
nyeknek és a zárdában nyert benyomásoknak valamely költõi müben való fel-
dolgozásán, s hogy így jött létre lassanként a Karthaus regény, »melyet vajha
soha ne irtam volna — mondá elbeszélése végén — mert az kedélyemben ne-
kem igen sok szenvedést okozott.«”45

Berecz Károly, Eötvös egykori titkára így emlékezett vissza utóbb A falu
jegyzõje keletkezésére: „Sokoldalú irodalmi munkásságát naponként, fölváltva,
gyorsan s csaknem pihenés nélkül folytatta. Midõn Szalay László s késõbb
Csengery Antal szerkesztette a »Pesti Hirlap«-ot, a politikai zsurnalisztikában
is tevékeny részt vett. Írt akadémiai emlékbeszédeket, s nevezetesebb alkal-
makkor otthon készült országgyûlési beszédeire. Ugyan ekkor írta a »Falu jegy-
zõjét« is s néha néha apróbb szépirodalmi dolgokat. Ha rövid napi sétájából
visszatért, mintha pótolni akarná az elvesztett idõt, a lépcsõkön csaknem ro-
hanva jött fel, hogy félbehagyott munkáját mielõbb folytathassa. A munka nála
nemcsak kötelesség, de élvezet s valódi életszükség volt. Reggeli hat órakor már
dolgozott, gyakran esténként is lámpafénynél s mindamellett többször sajnál-
kozva említette: hogy az idõ mily gyorsan elrepûl, s az ember élete mily rövid,
egész életen át alig végezhet valamit!

A »Falu jegyzõje« írását pihenésûl vette s minthogy ezt többnyire tollam-
ba mondva dolgozta, öltözése s mosdása közben rendesen ezt vettük elõ, s míg
öltözött, haját rendezte s. a. t. folyvást diktált s a lapok szépen teltek; és így az
öltözéssel más emberfiánál elvesztett idõt is meggazdálkodta. Vagy ha valamely
nehezebb, fejtörõ munkában kifáradt, szivarra gyújtott, felült az ablak párká-
nyára s míg szórakozva az útczára ki-kitekingetett, a »Falu jegyzõje« kedvelt
alakjairól, Peti czigányról, Violáról s. a. t. a legérdekesebb dolgokat diktálta tol-
lamba. És ha egy-egy mély reflexio, vagy megragadóbb költõi hasonlat — me-
lyekkel mûvei elvannak halmozva — merûlt föl lelke mélyébõl, meggyõzõdéstõl
s lelkesedéstõl áthatott hangja egészen ünnepiessé vált s míg szép fejét büszkén
fölemelé, szeme a lelkesedés tüzétõl ragyogott.”46

A varázsinga címû Eötvös Loránd életrajz révén megmaradt anekdotikus
visszaemlékezés a Magyarország 1514-ben keletkezésével kapcsolatban ezt a
momentumot õrizte meg: „Otthon a lakásban édesapja íróasztala fölött egy ré-
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gi-régi kard függött a falon. Egyszerû, minden dísz nélküli, durván kikovácsolt
penge, kezdetleges famarkolattal. Egyszerûsége mellett is súlyos, veszedelmes
szerszám hozzávaló kézben. Az Eötvös-lakás sok drága dísztárgya között szinte
kirívóan hatott ez a durva fegyver. Loránd egyszer megkérdezte, miért tartja
oly nagy becsben az édesapja?

– Parasztkard – válaszolta Eötvös József és levette a kardot a falról. El-
gondolkozva forgatta. – Látod, fiam, ez a fegyver a híres Dózsa-féle parasztfor-
radalom emléke. Ha sikerül az a régi forradalom, ma máshol vagyunk. Talán
1848 forradalma is hamarabb jött volna el. Persze, a falusi kovács, aki az üllõn
kikovácsolta ezt a kardot, nem erre gondolt, hanem arra, hogy hány nemes-
úrnak az életét ontják ki vele. Mikor a »Magyarország 1514-ben« címû regénye-
met írtam, elõttem feküdt az asztalon. Gyakran ránéztem írás közben, meg is
suhogtattam néha. Népünk történelmének legnehezebb idejét látta ez az egy-
szerû fegyver. Nézd, még a kalapácsütések nyoma is megvan rajta.”47

A visszaemlékezések egy részében Eötvös miniszterként is emberséges,
egyszerû, igénytelen emberként kerül bemutatásra, aki mint Falk Miksa írja,
„a fényes külsõségeknek soha sem volt barátja”.48 Falk Eötvös utolsó éveirõl
szólva így festi Eötvös hivatali szobáját: „Sohasem felejtem a budai országház
ama barátságos szobáját, melyben õ, mint miniszter dolgozott. A csöndes uri
utcára nézett, három bemélyedõ ablakkal. Butorzata lehetõleg egyszerû: álló-
író-asztal, nehány támlány, a középablaknál szerény íróasztal s a kandalló pár-
kányán József nádor mellszobra. Az egész inkább a tudósra, mint a miniszterre
mutatott. Ajánlottak neki többször új bútorozást, de nem kellett. „»Atyám —
szólt egy ily alkalommal, — azt mondá egyszer a helytartósági épületben ház-
felügyelõjének, ki új íróasztalt akart neki behelyezni: – Édes öregem!, ha az em-
ber dolgozni akar, irhat egy gyuródeszkán is! – s az én nézetem is ez!«”49

Falk Miksa mellett Gyõry Vilmos 1871. március 19-én, József napon publi-
kált visszaemlékezésében olvashatunk hasonló egyszerûségrõl a miniszter Bé-
kés-megyei szentetornyai élethelyszíne leírásában: „Maga a tisztilak csinos, ké-
nyelmes, de épenséggel nem kastélyszerü épület, szobái elég tágasak, de kissé
alacsonyak. E szobák közül a báró kettõt tartott fen csupán saját használatra.

Egyik hálószobája volt, mindjárt tisztjének lakosztálya mellett, egyenesen
ebbõl nyiló, a másik dolgozó szobája, a hálószoba szomszédságában, kettõs ab-
lakával a kert rózsafáira tekintõ. Egyszerübb butorzatot képzelni sem lehet,
mint a minõ Magyarország kultuszminiszterének s egyik legnagyobb fiának e
szobáiban található. E butorzat, egyszerü fenyõfából, barnára festve, csakis a
legszükségesebbeket, mondhatnám nélkülözhetlenebbeket foglalja magában, s
áll a hálószobában egy ágyból, egy nagyobb és kisebb szekrénybõl, nehány szék-
bõl és egy asztalkából; a dolgozószobában egy balkaz-ból s két karos-támlány-
székbõl, a lehetõ legegyszerübb szövettel bevonva, – egy széles állóiróasztalból,
s egy nagyobbacska könyvtári szekrénybõl.”50
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Falk Miksa az egyszerûség kedvelése, és a pompa elutasítása mellett a mi-
niszterként is költõi lélekkel bíró, gondolkodó vagy ábrándozó Eötvösrõl emlé-
kezik szeretettel. Három apróságot is elmesél ennek alátámasztására, egy
Svábhegyi lírai közös sétájukat, és két különös minisztériumi esetet:

„Mikor egyszer gyalog sétáltunk a Svábhegyen, váratlanul egy hatalmas
zivatar lepett meg bennünket, mely azonban rövid záporesõ után ismét elmult.
Az esõ ellen egy fabódéban találtunk menedéket; azután nem sokára a nap is-
mét kijött, a felhõk szétfolytak, a zöld leveleken csillogva és reszketve függtek
az esõcseppek és balzsamos illat tölté be a léget. Midõn a fakunyhóból kilép-
tünk, Eötvös megállott, arczát, melyet mintegy dicsfény folyt körül, az ég felé
emelé és az elragadtatás hangján kezdé szavalni Hölderlin gyönyörü szavait: »A
mi történik, gyönyörbõl történik és békével végzõdik. A világ disszonáncziái
olyanok, mint a szerelmesek czivódásai. A viszály közepette ott van a kibékülés
és a mi szét volt választva, ujra találkozik. A szivnek hulláma nem tudna oly
szépen föltajtékzani, ha a sors, ez a néma régi szikla, néha-néha utját nem
állaná.« Azután elnémult s ugy látszott s ugy látszott, hogy magában szövi a
gondolatok fonalát. Csak lassanként tért vissza a valóságba; azután pedig mo-
solyogva fordult hozzám e szavakkal: »Látja, még nem felejtettem el régi ked-
vencz klasszikusaimat.« Élénk szelleme folyvást dolgozott s gondolatainak árja
kimerithetetlen volt: azoknak röptét a bürokrácziai munka egyhangusága leg-
kevésbbé sem akadályozta. Miniszteriumában egyszer ülést tartottak az õ el-
nöklete alatt. Joanovics György, akkori államtitkár, épen a görög egyház vala-
mely unalmas ügyét referálta; ezalatt Eötvös folyvást irkált és tanácsosai nem
tudták maguknak megmagyarázni, hogy mi érdekelheti õt annyira ebben a gö-
rög egyházi ügyben. Hanem néhány percz mulva odanyujtotta a teleirt papirt
Kárffy tanácsosnak, a ki különös kedvencze volt és ez csodálkozva olvasta a kö-
vetkezõ sorokat: »A világon két hatalom van, mely még a hegyeket is helyökrõl
tovamozditani képes: a hit és a hitel. A mi napjainkban sokan vélekednek, hogy
a hit már elvesztette hatalmát és egyedül csak a hitel uralkodik. De nem sokára
eljõ megint az az idõ, a midõn az emberek csalódásukat fel fogják ismerni, mert
akkor igen sok ember lesz a világon, a kinek többé nincs hitele, de a hit meg fog
nekik maradni és ebben fogják vigaszukat találni.«51 Más alkalommal egy hiva-
talos iratcsomót küldött át Kárffynak és az azt összekötõ madzag alá egy kis
czédulát dugott, melyen a következõ szavak voltak olvashatók: »Valamint a fa
minél mélyebbre ereszti gyökereit a földbe, annál magasabbra emeli egyszer-
smind ágait az ég felé, olyannak kell lenni a mi tudományunknak is. Minél to-
vább behatolunk annak mélységeibe, annál inkább kell gondolatainkat az ég
felé emelni.«52 – Számtalanszor közölte velem a leggyönyörübb gondolatokat,
melyek az általános audienczia alatt eszébe jutottak.”53
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További három történetet mesél Falk Miksa Eötvös mindig segítõ, támo-
gató készségérõl, szívjóságáról, mivel meggyõzõdése szerint ezekrõl a törté-
netkékrõl „még a kortársaknak sem volt tudomásuk, az utókor pedig még keve-
sebbet fog azokról tudni, ámbár az ilyen dolgok talán jobban megérdemelnék,
hogy megõriztessenek, mint valamely hóditónak véres tettei, a ki holt testeken
és füstölgõ romokon épiti fel hatalmát”: „Volt egy árva fiu, a ki ritka szellemi
tehetség mellett nagyon könnyelmü fráter volt és végre mindenféle apróbb kor-
helységek miatt oda jutott, hogy a tanári kar azt inditványozta, miszerint az il-
letõ Magyarország valamennyi gymnáziumából kizárassék. Midõn az erre vo-
natkozó elõterjesztés Eötvös elé került, õ magához idézte a fiut és egy órán át
tartotta magánál. Ez óra multával a fiatal ember megtörve, könybe lábadt
szemmel hagyta el a miniszter szobáját, a ki igenis elrendelte, hogy a fiu bünte-
tését kivegye, de a gymnáziumokból kizáratni nem engedi. Ez az akkor fiatal
ember ma a fõvárosnak legügyesebb és legtiszteltebb ügyvédei közé tartozik.
Ha néptanitók jöttek hozzá audiencziára, sokszor félóráig tartotta õket magá-
nál, legélénkebb részvéttel hallgatta meg életük regényét és a hol csak lehetett,
tanácscsal és tettel segitette õket. Egyszer egy alapitványi jószágbeli irnok meg-
halálozván, az illetõ referens elõterjesztette ama rendelet tervezetét, mely sze-
rint az illetõ özvegynek a szabályzat értelmében 18, mondd tizennyolcz forint
évi nyugdij volt engedélyezendõ. Eötvös egy ideig némán bámult a papirra. Egy-
szer, kétszer, háromszor elolvasta az elõterjesztést. A titkár, ki még most is él és
a ki maga mondta el nekem ezt a történetet, csodálkozással látta, hogy a mi-
niszter szemében köny ragyog.

Végre Eötvös megragadta a tollat és a 18 mellé még egy nullát irt. »Lássa, —
mondá a felindulástól reszketõ hangon — e szabályzat csak 18 forintot engedne
meg, de az Uristen ez esetben tul fogja magát tenni a szabályzaton. Ilyen nyomor
esetére én az égben egy szeparát kontót nyitottam magamnak és ugy remélem, an-
nak hováforditását valamikor a Mindenható elõtt igazolni képes leszek.«”54

Eötvös egy másik soron kívüli adományozásos története a fiatal Munkácsy
Mihállyal kapcsolatban ismert, ez a Zolnay Vilmos által összegyûjtött Magyar
történelmi anekdoták címû, 1927-ben kiadott kötetben jelent meg Munkácsy
ösztöndíja címmel: „A kezdõ Munkácsi Mihály ösztöndíjért pályázott egyízben,
de már lekésett vele.

Ligeti Antal, aki talán leghamarabb ismerte föl a késõbb világhírû mûvész
zsenijét, azonnal Eötvös József báró kultuszminiszterhez sietett föl s elõadta
neki, hogy Munkácsynál egy év elvesztése is milyen kár. Eötvös habozás nélkül
a következõ év terhére adott ösztöndíjat, miközben így szólt: – Ha be nem válta-
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ná a tehetséghez fûzött reményeket, az összeget sajátomból fizetem vissza az
államnak.

Nemcsak nemes szív, hanem igazi mester is volt a zsenik felismerésé-
ben.”55

Gyõry Vilmos révén ismert egy pusztán szavakból álló, de mégis igen nagy
hatású adományozási története Eötvösnek, ami Szentetornyán esett meg Se-
bestyén Ferenccel: „Báró Eötvös József, czimet és rangot egy izben saját sza-
badjából is adományozott e helyen. Egy régi, hü cseléd volt szolgálatában, s él
még ma is a szenttornyai birtokon, az öreg Sebestyén Ferencz. Izmos, vállas,
erõteljes férfiu, s urának hü szolgája. Egykor, a báró itt idõzése alkalmával, be-
nyit az öreg a felügyelõ gazdatiszthez, s jelenti, hogy õ a báró õ méltóságával
akarna szólani. »Miért?« — kérdi a tiszt. »Azt csak a báró urnak mondhatom
meg« — hangzik az öreg válasza. Ez fontos ügy lehet, ki tudja mirõl akar szóla-
ni, – be kell a báró elé bocsátani. A báró kész volt rögtön elfogadni. Sejtette,
hogy valami fizetésjavitást akar az öreg kieszközölni. »Hát mi a baj, öreg? —
kérdé a báró szivélyesen — talán a bére ellen van valami kifogása?« »Nincsen,
méltóságos uram — viszonz a kérdezett — mindenem kijár a mi csak kell, –
más a kérésem.« »És mi az?« »Régen szolgálom már, méltóságát, akarom szol-
gálni még tovább is; hanem, hogy a becsület is meglegyen, kérném, méltóságos
báró ur, talán megérdemelném már az ’öreg béres’ tituláját.« A báró a legjobb
kedvün mosolygott. A czimvágy még itt is! »Szivesen megteszem — mondá azu-
tán komolyan — mától fogva tehát, az egész pusztán, mindenki öreg-béresnek
nevezze.« S hogy a titulushoz vitulus is járuljon, az eredeti folyamodót tiz fo-
rinttal is megajándékozta. A nemes báró sok embert juttathatott hivatalhoz, de
kegyessége büszkébbé senkit sem tett, mint az öreg Sebestyén Ferenczet.”56

Három anekdotában ugyanakkor Eötvös mint eleven, sõt ifjúként kifeje-
zetten csintalan, tehát ilyetén módon emberi alakként jelenik meg. A Fõvárosi
Lapok 1871. április 12-i tárcája egyik felvezetésében T. K. monogram alatt Tóth
Kálmán éppen ezt az oldalát domborítja ki fiatal Eötvösnek: „A harmincas évek
közepe felé b. Eötvös József Magyarország egyik legszerencsésebb ifja volt. Szü-
letésénél fogva dúsgazdag és elõkelõ ifjúságánál fogva vídám, dévaj, sõt talán
kissé könnyelmû.

Én, ki benne már a mély költõt, s a nagy gondolkozót ismertem, alig tud-
nám ezt elhinni, ha nem emlékezném, hogy nehány év elõtt egy akadémiai ülé-
sen mellettem állva, mosolyogva így szólt hozzám: – No nézze csak, mennyi fia-
tal vendégünk van! Itt hallgatóznak már két óra óta a nagy melegben… Istenem!
engemet ebben a korban semmi sem lett volna képes ilyen helyen tartani.”57

A Magyar Anekdotakincs A miniszter vallomása címû szövege ehhez a tör-
ténethez hasonlóan szintén az idõs Eötvös egykori csintalan önmagára való
visszaemlékezését meséli el: „Báró Eötvös József közoktatásügyi miniszter ko-
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rában, 1869-ben, Kolozsvárt járván, megszemlélte az iskolákat, köztük a refor-
mátus fõgymnasiumot is. Feltünt elõtte a termek csinos berendezése; különö-
sen a szemébe ötlöttek a barnára festett padok.

– Én bizony még csak fehér gyalult padban ültem deákkoromban, mondta
kisérõinek. Vajon nem fölösleges fényûzés ez?

– Aligha, kegyelmes uram, válaszolta Sámi László tanár. Mert a tapaszta-
lás azt bizonyítja, hogy az ilyen csinos, barnára festett padokat a tanulók job-
ban megkímélik, mint az egyszerû gyalult deszkából valókat. Nem firkálják úgy
össze.

Eötvös elgondolkodott.
– Deákkori emlékeim között keresgéltem, mondta aztán az uraknak. S azt

a kérdést intéztem magamhoz: vajon tanulókoromban nekem is szokásom volt-e a
padot összefirkálni? Hát jól emlékszem, hogy alig volt nálam megátalkodottabb
firkáló.

A kiséret elképedt e vallomás hallatára; és Sámi László halkan megkérte
Eötvöst, hogy valahogy hangosan ne ismételje e visszaemlékezését, mert ha a
tanítványok meghallják, holnap már nem lesz a padokon egy tenyérnyi hely
sem, amelyet nem firkáltak be a fiúk!”58

Kapcsolódván némiként az iménti tematikához, és egyben felvezetõként
az Eötvös fényes eszét és humorát mutató anekdotákhoz mesélhetõ el az egyet-
len Eötvös szónoki képességeit igazoló anekdota, hiszen valahol ez is okosságát
hirdeti. Csengery Antal, Eötvös centralista társa, a Pesti Hírlap szerkesztõje
korai, 1851-es életrajzában a politikai pályáról szólván beszél Eötvös kitûnõ
szónoki tehetségérõl, és azt állítja, beszédeit csupán „rövid emlékeztetõ szavak-
ban jegyzé föl, s a részletek kivitelét a pillanat lelkesedésére bizta. Gyakran
egészen rögtönzött is.” Majd erre meséli el példaként az 1843-as országgyûlés
egy anekdotikus Eötvös szónoklatát: „Fõrendi ülés volt. A terem korán megtel-
ve hallgatókkal. Eötvös már beszélt, midõn zaj hallatszik kivülrõl a terembe. Az
alsóházi hallgatóság csinált demonstratiót egyik szatmási követ ellen, ki épen
ekkor érkezett Pozsonyba. A felsõházi hallgatóságnak ez értésére esvén, kez-
dett kifelé tolongani. A nádor észreveszi; s midõn ismét beszédét végzé egyik
szónok, oda izent Eötvöshez, hogy szóljon ismét. A csel sikerült. Eötvös felszó-
lalása háttérbe szoritá a botrány érdekét. A tolongás megszünt. Mindenki in-
kább õt akará hallani, mint tanuja lenni a demonstratiónak, mellynek zaja át-
hangzott a szomszéd terem ajtajából.”59

A Jókai Mór szerint legjobb francia bonmot-k egyike ékes példáját adta
Eötvös csillogó gondolkodásmódjának, nem meglepõ hát, hogy Eötvös humora
számos anekdotának tárgya. Eötvös e történetek alapján barátságos, kedves le-
hetett, szívesen viccelõdött egyszerû emberekkel, jó pár anekdota mutatja be
ily módon emberségét, miniszterként is megõrzött természetességét. Tóth Béla
Magyar Anekdotakincs címû gyûjteményében ilyen történetként szerepel a
Hogy hívják az én komámat Ercsiben?, a Deák Ferenc és b. Eötvös József tréfája,
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illetve A szamár címû anekdota, ugyanilyen a Szabad Egyház 1870. április 7-i
számában megjelent anekdota, illetve Falk Miksa egyik anekdotája a még koro-
sabb emberként, miniszterként is tréfálni képes Eötvösrõl. Ezek a történetek
így szólnak:

„Hogy hívják az én komámat Ercsiben?
Báró Eötvös József egyszer észrevett a Nemzeti Kaszinó elõtt egy Ercsibe

való embert, a ki nagy bámészkodva nézett szét. Meg is szólította, kikérdezvén,
hogy mi járatban van.

– Gazdagodni jöttem Pestre, felelte a paraszt.
– No annak könnyü a módja, mondta rá Eötvös nevetve, akár meg is taní-

tom rá. Leteszek tíz engõt, maga is tegyen le annyit. A husz pengõ aztán a ma-
gáé lesz, ha felelni tud a kérdésemre. Ha nem tud, akkor meg az enyém lesz a
pénz.

– Állok elébe! mondta a paraszt.
– No jó! Hát mondja meg nekem, hogy hány stáció ide a másvilág?
Gondolkozik a paraszt, végül rámondja:
– Hát egy! ... Mivelhogy meg vagyon írva, hogy ha az ember meghal, a lelke

egyenest a másvilágra megy.
– No ezt eltalálta! szólt Eötvös. Már most duplázzuk meg a tételt. Aztán

arra feleljen kigyelmed, hogy milyen mély a tenger?
Egy kis gondolkozás után azt is kitalálta a paraszt.
– Ép egy kõhajításnyi mély! Mert ha követ hajít bele az ember, a kõ meg

sem áll a fenekéig.
Erre aztán a paraszt dupláztatta meg a tételt, és azt mondta:
– De már most én adok fel egy kérdést.
– Halljam!
– Azt mondja meg nekem az úr, hogy hívják az én komámat Ercsiben?
Azóta járja ez a mondás: »Hogy hívják az én komámat Ercsiben?«”60

„Deák Ferenc és b. Eötvös József tréfája
Egy délután látogatóban volt Deák Ferencnél az Angol királynõ fogadóban

Csengery Antal. Ott volt még a Szõnyi-intézet két serdülõ növendéke, Szeni-
czey Ödön, Deák kedves unokaöccse, és Daróczy Tamás is. Az öreg úr ugyanis
mindenkor szívesen látta rokonainak és jó ösmerõseinek fiait vendégül.

Deák és Csengery az ablakban kikönyökölve beszélgettek, a két fiú pedig a
szoba asztalánál foglaltoskodott.

Egyszerre nyílik az ajtó, és halkan belép rajta báró Eötvös József. Csendet
int a két fiúnak, és Deák mögé sompolyogva, jobb kezének kocogtatására hajlí-
tott mutató újával megkopogtatja az öreg úr testének a szoba felé fordított ama
részét, melyet a hagyományos fekete kabát félrecsúszott szárnya nem fedezett.

Az öreg úr hátra sem fordulva, nyugodt hangon szólt:
– Herein!”61
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„A szamár”
A hetvenes évek elején egy durva élclap, a Ludas Matyi, lerajzoltatott egy

szamarat s azt írta rá: Báró Eötvös József.
A nagy ember erre csak azt mondta:
– Az a szerkesztõ elég udvarias volt, hogy a szamár oldalára reáiratta ne-

vemet; mert attól tartott, hogy különben nem ismernének rám még elõfizetõi
sem.”62

„Báró Eötvös József kultuszminiszter gõzhajón utazott Kalocsára. A tava-
szi nap gyönyörûen ragyogott, s a költõi lelkû kultuszminiszter, hogy magát en-
nek minél nagyobb élvezetére villanyozza, egy pár pohárka tokaji szöllõnedv
üritésére gondolt. Meg is mondta a hajópinczérnek, hogy a fedélzeten az õ s
több társai számára teritsen egy asztalt, mit a pinczér mihamarabb teljesitett.
De alig volt az asztal megteritve, jõ egy sárga szakállu, fakó haju dandy, – neki
fekszik az asztalnak (mely még akkor nem volt körülülve) és parancsol. A
pinczér megrémül, himez-hámoz s kéri az ifjut, hogy üljön el ez asztaltól, mert
már ez le van foglalva. De az ifju nem tágit. A hajón joga van mindenkinek oda
ülni, a hol helyet kap! rivalja gorombán. A pinczér el nem lökheti, szép szó pe-
dig nem használ, – mit tehetett mást, mint hogy az esetet elpanaszolja a kul-
tuszminiszternek, s õt kéri fel az ügy elintézésre. A kultuszminiszter meg is je-
lenik a helyszinen, s azzal a finom udvariassággal, mely jellemvonása, felkéri
távozásra az ifjut, s arról, hogy erre õt fölkérni joga van, szellemdusan kapa-
czitálni kezdi. A kapaczitacio oly sikerrel haladt, hogy az ifju nem találva az ér-
vek érvei ellen semmi kitérõt, abban kereste visszavonulásának elégtételét,
hogy délczegen felállott s ünnepélyes hangon e szavakat mondta: »Különben én
N. vagyok, jelenleg az h–i jogakademia hallgatója; – és ki tudja, hogy még mi le-
hetek.« – Mire a kultuszminiszter mosolyogva válaszolja: »Én Eötvös vagyok,
— jelenleg kultuszminiszter, — és ki tudja, hogy még mi lehetek.«63

„Egy alkalommal egy körülbelül 50 éves, ép, erõs férfi jelent meg Eötvös-
nél. Elmondta elõtte saját életének végnélküli történetét, részletesen kimutat-
ta, hogy õ tulajdonképen mindent tanult és mindent tud és végre arra kérte a
minisztert, adjon neki tanácsot, hogy most mihez fogjon. Eötvös türelmesen vé-
gighallgatta s azután a legnyájasabb hangon mondott ezen szavakkal bocsátot-
ta el: »Ha ön, ki az imént kimutatta nekem, hogy mindent tanult és mindent
tud, 50 éves korában utóvégre mégis kijelenti, hogy nem tudja mihez fogjon, ak-
kor talán nem fog csodálkozni, hogy én, ki csak keveset tanultam és nem sokat
tudok, erre azt válaszolom önnek: hogy én még kevésbbé tudom.«”64

Pulszky és Falk Eötvös jó eszét bemutatandó két, Reviczky Ádámhoz kap-
csolódó történetet mond el, igaz, Pulszky tévesen a nagy utazásról való visszatérés
utánra datálja õket (noha nincs tudomásunk arról, az Eötvös-életrajzot is csupán
emlékezetbõl diktálta volna), Falk Miksa továbbá elmesél egy idõben késõbbi, állí-
tólag Schmerlinghez kapcsolódó esetet is. Falknál a tehát összesen három történet
így olvasható: „Az akkori idõ szokása szerint természetesen neki is az állam szol-
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62 Tóth Béla: Magyar Anekdotakincs. i. m. 6:40.
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gálatába kellett lépnie, a mire egyébiránt semmi kedve nem volt. Nagyon is ágas-
kodott ellene, de apja azt mondá neki: jó, nem fogsz hivatalnok maradni, de leg-
alább a konczipistaságig vidd fel, azután ott hagyhatod az államszolgálatot. Erre a
fiatal Eötvös apja, ki idõközben alkanczellárrá lett kinevezve, bemutatta õt gróf
Reviczky Ádám akkori magyar kancellárnak. Ez utóbbi öcsémnek szólitotta a fia-
tal Eötvöst, és »per tu«, nagyon leereszkedõ hangon beszélt vele. Erre a kis Eötvös
válaszában a hatalmas kanczellárt is bátyám uramnak szólította és szintén te-
gezte, a mire apja, valamint az exczellencziás ur is majdnem hanyatt vágta ma-
gát.

Ezen elsõ találkozás után Eötvös természetesen nem igen nagy mérték-
ben élvezte Reviczky kanczellárnak a kegyét. De jött azután egy esemény, a
mely Reviczkyt teljesen kibékitette. Az osztrák és magyar államférfiak közti
surlódások már akkor is napirenden voltak, és fõleg igen gyakran fordultak elõ
az akkori udvari kamarai elnök, Taaffe gróf, a volt osztrák miniszterelnök atyja
és Reviczky magyar kanczellár között. Taaffe nagyon dölyfös arisztokrata, Re-
viczky pedig ujdonsült gróf volt és így kettõsen érzékenyen vette, ha Taaffe ugy
»en bagatelle« bánt vele. Egyszer Taaffe egy igen impertinens hangon tartott
jegyzéket küldött a magyar kanczelláriához. Reviczky meghagyta az illetõ taná-
csosnak, hogy lehetõleg goromba választ irjon. De hát a tanácsos ur félvén a ha-
talmas Taaffe haragjától, mézbe mártotta tollát és nagyon gyönge feleletet irt,
melyet Reviczky dühösen visszalökött. Fordult õ azután egy második és egy
harmadik tanácsoshoz, de mindezekkel ugyanazon módon járt. Ekkor eszébe
jutott a kis Eötvös. »küldjétek ide a viczekanczellár fiát!« kiálta dühösen Re-
viczky. Eötvös megjelent. »Pepi akarsz-e konczipista lenni?« kérdé Reviczky.
»Hogyne akarnék, válaszolá Eötvös, midõn tudom, hogy akkor ott hagyhatom az
államszolgálatot?« »No hát akkor irj erre a jegyzékre egy disznó-goromba fele-
letet és megteszlek konczipistának.« Eötvös megirta a feleletet, mely csak-
ugyan a gorombaságnak netovábbját képezte. Taaffe dühös volt. Reviczky
örömtõl sugárzott és Eötvöst azonnal tiszteletbeli konczipistának nevezte ki, mire
Pepi uram haladék nélkül összeszedte sátorfáját és örökre vett bucsut a
kanczelláriától. Õ általában kissé rátartós volt, fõleg az osztrák urakkal szem-
ben. Nagyon jellemzõ az õ elsõ találkozása Schmerlinggel. 1863-ban Eötvös az
akkor felette hatalmas államminiszternél az alföldi inség ügyében látogatást
tevén, ottlétének egész ideje alatt szorgosan kerülte a politika érintését. De tá-
vozása elõtt a hatalmas miniszter tulsulyának érzetében gunyosan azt kérdezte
Eötvöstõl, mikor fogják már az õ, t. i. Eötvös elvtársai a jelenlegi miniszte-
riumot felváltani. Eötvös mosolyogva válaszolá: »Ha mi szabadelvü magyarok
váltanók fel a jelenlegi miniszteriumot, ez önökre nézve nem volna eléggé boszan-
tó; elõbb az ó-konzervativeknek kell a jelenlegi miniszteriumot megdönteni, ak-
kor fognak csak a szabadelvüek Magyarországon a kormányra jutni.« Schmer-
ling erre dölyfös modorában azt mondá: »Majd meglátjuk, kedves Eötvös!« A
kis Eötvös e perczben egy fejjel magasabbnak érezvén magát, mondá: »Igenis
meglátjuk, kedves Schmerling!« Schmerling elpirult, érezte, hogy esztelenséget
követett el, és egyszerre Eötvöst excellencziásnak czimezte… »Köszönöm« —

ANEKDOTÁK ÉS APRÓSÁGOK EÖTVÖS JÓZSEFRÕL 693



mondá Eötvös — »én épp oly kevéssé vagyok exczellencziás, mint önnek kedves
Eötvöse!« és ezzel már az ajtón kívül volt.”65

Zárásul a talán legkülönösebb, és némiképp az Eötvös-anekdoták esszen-
ciáját is nyújtó történetet, a Ferenc József elsõ 1857-es pesti látogatásához kap-
csolódó Eötvös frappáns feleleteit megõrzõ anekdotát idézem. Ennek a törté-
netnek különös osztályrész jutott. Meglepõ módon még Eötvös halála idejében,
1871-ben sem került be egyik róla szóló megemlékezésbe sem, és az Eötvös-
szakirodalomban azóta is teljességgel ismeretlen maradt. Másrészrõl viszont
Degré Alajos leírta az 1883-ban megjelent visszaemlékezéseiben (tudtommal ez
az elsõ elõfordulása nyomtatásban), majd A leghelyesebb megoldás címmel be-
került Tóth Béla Magyar Anekdotakincsébe, aztán e módon továbbterjedt a XX.
században: belekerült Tóth Béla munkája válogatott kiadásaiba, és szerepel A
történelmünk humorban címû Szenes Imre által szerkesztett 1997-es gyûjte-
ményben is Ajánlás a császári látogatás elõkészítésére címmel. Igazán különös
sorsúnak azonban radikális átírásai miatt mondható, tudniillik két kiváló író,
elõbb Mikszáth Kálmán adaptálta A két koldusdiák címû regényében a XVII.
század végére, utóbb pedig Esterházy Péter használta fel a Kis magyar porno-
gráfiában a XX. század szûrt levegõjû 50-es éveibe helyezve a történetet. Degré
Alajosnál így olvasható az eredeti császárlátogatási történet: „Fogalmat nyujt
az akkori pesti hangulatról báró Eötvös József néhány szava.

Ferencz József osztrák császár készült Pestre.
A hivatalos közegek itt mozgásba hoztak mindent, hogy a fogadtatás mi-

nél fényesebben üssön ki. Báró Augusz Antal helytartó fölkéri Eötvöst, mond-
jon neki valami tervet a fogadtatáshoz, bármibe kerüljön is az, de a felséget lep-
je meg, s a népnek is örömet szerezzen.

Eötvös kelletlenül vállat vont, s odavetõleg mondá:
– Nem tudok. Kis szünet múlva elkezdte, tán még is.
Augusz örömtõl sugárzó szemekkel biztatá:
– Nos, nos?
– Õ felsége a hidon hajtat át?
– Természetesen.
– Akkor a hídfõnél arra a két oszlopra.
– Igen, igen.
– Az egyikre akasztasd fel Prottmannt, a másikra magadat. Õ felségét meg

fogja lepni, s a népnek örömet szerez. Ezzel vette a kalapját s távozott.
Megtörtént-e ez a beszélgetés vagy sem, azt nem tudhatom, de hogy köz-

beszéd tárgya volt, s minden magyar ember örömmel hallotta, az már szent és
igaz.”66

Ezeken az anekdotákon kívül a Magyar Anekdotakincsben öt történetet
találunk a névmutató alapján Eötvös Józseffel kapcsolatban. Ez az öt, A pápai
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barátok serlege, az Erzsébet királyné és Falk Miksa, A negyven perc, A tanfel-
ügyelõ és a Mikor még a husos fazékok újak voltak címûek azonban vélemé-
nyem szerint valójában nem tekinthetõk Eötvös-anekdotának, mivel õt csupán
mellékszereplõként, vagy indulási pontként tartalmazzák, nem pedig központi
szereplõként. Az Eötvös szakirodalmat, esetleg a városi legendákat alaposan is-
merõk még az állatorvosi ló példáját hozhatják fel, az eredetlegenda azonban
elõször Deák Ferenc által használtként tartja számon ezt a példát Eötvös József
A falu jegyzõje címû regényére alkalmazva, így ezt sem lehet Eötvös-anekdota-
ként számításba venni. Ezekbõl állnak tehát, és idõ- és tematikus rendben ilyen
módon rendezhetõek az Eötvös Józsefhez szorosan kapcsolódó anekdoták és
apróságok.

ANECDOTES AND TRIFLES ABOUT JÓZSEF EÖTVÖS

by Balázs Devescovi
(Summary)

The present paper, which takes the form of a source publication with introduction, takes stock
of the anecdotes and trifles about József Eötvös. Although many such anecdotes and interesting
stories connected to Eötvös have come down to us, these, unlike similar stories about Deák and
Andrássy, have not been collected and published, despite their potential for characterising not only
the person concerned but also the age in which he lived. The first part of the paper surveys the
possible causes and ways of the survival of Eötvös anecdotes. It offers a review of the sources: of the
memoirs of both the friends (such as Miksa Falk and Ferenc Pulszky) and collaborators (like Aladár Molnár,

Károly Berecz and Mór Ráth) of Eötvös, demonstrates the high popularity of these anecdotes reflected by their

repeated publications, and identifies as the possible source of origin of them Eötvös himself. The second part of

the paper publishes the anecdotes and trifles themselves. Those which refer to the youth of Eötvös follow
each other in a chronological order (secondary school years, university studies, the time of the great
travels, and that of the family’s economic breakdown), and the others arranged into thematic blocks
(for example, anecdotes illustrating the humanism of Eötvös, his extreme working capacity, his
accessibility, modesty and readiness to help even as a minister, or those trifles and little stories which
highlight him as a humorous, keen-witted or, at a young age, mischievous person, and those
anecdotes which narrate the origins of the three great novels.).
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