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Báró Eötvös József elveszett versei. 
Báró Eötvös József műveit lapozva, méltán feltűnik az olvasónak, 

hogy e különben reflexív hajlamú és termékeny írónak aránylag mily kevés 
a kisebb költeménye, összes munkáinak Voinovich Gézától kiadott húsz köte-
tében harmincévi időközből (1833—1863) mindössze harminchárom verse 
található. Ez kétségtelenül felötlő jelenség oly szerzőnél, akiről bizonyosan 
tudjuk, hogy írói ösztöne — eredeti müvek és fordítások útján — tizenhét-
éves kora óta szinte állandóan kereste a megnyilatkozás lehetőségeit. Életrajz-
írói nem nagyon firtatják e szembetűnő hiányosság okát. Megemlítik, hogy 
„egészben nem sok költeményt ír t" , s talán abban lá t ják a csekélyebb meny-
nyiség magyarázatát, amiben Voinovich, aki szerint noha „versei népszerűek 
voltak a maguk idejében, . . . írójuk úgy érezte, hogy áradó eszméit és érzel-
meit megnyirbálja a vers kimért formája s vagy eszméinek hű kifejezéséről 
kell lemondania, vagy a költői hatásról". 

Lehet, hogy az érettebb férfiú műösztönét csakugyan ez a meggondolás 
korlátozta, do a pályakezdés korában ilyfokú tudatosságot mégsem kell föl-
tennünk oly költőről, aki — mint A Krisztus apothezisa és a Bosszú című 
színművei mutat ják — a kötött formától egyéb téren sem idegenkedett. Az a 
föltevés ugyanis, hogy Eötvösnek a most ismerteknél több verse is lehetett, 
a kiadónak bizonyos célzásai alapján is némi megerősítést nyer. Már az a 
negatív vonás, hogy az erős líraiságú egyéniségtől aránylag kevés szubjektív 
hangú szerelmi költemény maradt ránk, valamennyire jogossá teszi a gyanút, 
hogy voltak ilyenek, de vagy elvesztek, vagy lappanganak. Mert hogy lehet-
tek ily versei, arra következtethetünk az Elvirához c. költeményből (1839-ből). 
Igaz, hog\' ennek bevezető strófái azt panaszolják, hogy a költő eddig „hall-
ga tva" hordozta súlyos bánatterhét, a továbbiakból azonban kitűnik, hogy 
t i tkolt érzelmei olykor mégis csak formát öltöttek: 

A bánatot, mely keblemet gyötörte, 
Már nem magamba rejtve hordom. 
Ha bár érezve nem, megértve hangzik, 
Nem hasztalan, mint eddig bús dalom. 

Kérdés, hol vannak azok a meg nem értet t szerelmi költemények, 
melyekre e sorok céloznak. A mult című versének (1842) bekezdése is az emlí-
te t t föltevés valószínűségét követi. 
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Ne bámuld azt , ha sokszor, 
Bár boldoggá tevéd, 

Bús hangok töltik ismét 
Költődnek énekét. 

Ha ez idézetekből kihámozható belső érv nem látszanék elég erősnek a 
szóbanforgó föltevés alapjául, ne feledjük, hogy egy kevésbbé ismert följegy-
zés szerint úgy látszik, régebben is keresték, sőt ha az ada t hiteles, meg is 
talál ták a hiányosság magyarázatát . Egy önmagát Klytusuak nevező szerző 
ugyanis tizennyolc nappal Eötvös halála után ezt í r ja a Hiadortól k i ado t t 
A Közvélemény (Röpívek) c. füzetben: „Mondják, b. Eötvös Józsefnek fia-
talabb éveiben két kötet költeménye égett el, mely veszteségét a költő sokáig 
nem bírta elfeledni. Ily veszteség érte hajdan Virág Benedeket is! H ja a 
költőknek nincsenek kézi préseik, mint a bankároknak, hogy drága kéziratai-
ka t lemásolják". (L. Jámbor Pá l munkái. Pest, 1872. 124. 1.) 

Tekintve, hogy ez a Virágra nézve jól értesült följegyzés Eötvös mun-
kássága szempontjából igen fontos tar ta lmú, kívánatos volna, ha azok, akik 
többet tudnak a dologról, elősegítenék a kérdés t isztázását . Baros Gyula. 

Kölcsey Ferenc olvas, Szemere Pál fogalmaz. 
A ezéljegyzetes könyvek többszörösen élnek: — több szellem agyredőibe 

világítanak be. — Kazinczy „Munkáji"-nak (1814—16, 8 kötet) a győri 
püspöki szeminárium Holdházy-hagyatékában őrzött példányai, melyek a cím-
lapjukon levő ceruzabejegyzés szerint Szemere (Pál) tulajdonából valók, a 
jegyzetek egy része Kölcsey Ferenc kezenyoma, a többi pedig Szemeréé. 
Az írók akkor a könyveiket szívesen kölcsönözgették s a mástól kapo t t aka t 
egymáshoz küldözgették.1 — Az aláhuzogatások, rövid megjegyzések az t 
mutat ják, hogy Kölcsey „recensiót" akar t írni Kazinczyról. Ettől bizonnyal 
az a felháborodás r iasztot ta vissza, mely Csokonairól és Berzsenyiről szóló 
kritikái nyomán keletkezett. Kazinczyról való véleményét így is pontosan 
ismerjük levelezéséből, az Élet és Literatúrából (II. köt., rész: V—X., 400. 1.) 
s mesteréről í r t emlékbeszédéből. — E bejegyzéseknek az az érdekessége, hogy 
mindegyik előkerül kiadott munkáiban. Egész frissen, sőt nyersen a levelei-
ben; leszűrve, átszépítve az összefoglaló dolgozataiban.2 — A széljegyzeteket 
azonban nagy kritikával kell nézni, nehogy Szemere bejegyzéseivel tévesszük 
össze őket. Hiszen Kölcsey maga í r ja a széphalmi mesternek: „Hogy a IX . 
kötet Horváth által recenseáltassék, azt mi nem szeretjük. Pali te t t holmi 
készületeket s akar tam én is kezdeni". (L. 1. jegyzet.) Ez a IX. kötet má r 
nincs meg a Holdházi-hagyatékban. 

Míg Kölcsey bejegyzései olyanok e munkákban, aminőket a krit ikával 
olvasók szoktak tenni, Szemere jegyzetei valóságos fogalmazási gyakor-
latok, — sőt véres asszociációs, szerkesztő és fogalmazási műhely-munkák. 

1 Kölcsey pl. így ír Kazinczyhoz : „Az Uram Bátyám könyvei közül nincsen 
más nálam a Kévai nagy Grammatikáján, Víg Lászlón s Beregszászinak Ma-
gyarische Sprachlehrején kívül. Ezeket Pali (Szemere) hagyta volt nálam". (Köl-
csey F. Minden Munkái. Franklin 1887. 9. köt. 161 1.) 

2 A jelzetteken kíviil utalnom kell i t t a „Jegyzetek a Kazinczy által for-
dított pindarusi ódára" c. kri t ikára. (Krit. Lapok I. fiiz. 1831.) 
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A pszichológus kissé meg is hökken tőlük. Álljon itt néhány érdekesebb: 
A Holdházy-példány I. köt., 23. lapján Aleibiad' az érzéki, a mennyei s a 
kettőt egybekapcsoló szerelemről beszél. Ehhez Szemere ezt a megjegyzést 
teszi: „...földszeretet mint a ' Szózatban". I t t bukkan fel előtte Vörös-
marty. — A 151. lapon a „lángittasan" szónál: „Részegiiltséget nem keresi, 
hanem kerüli . . . meg nem á r tha t a szeszi. E(gy) p(ohár) bor m(eg) n(em) 
ár t" . — A „Fóti dal" gondolatai aztán később is sokszor kísértgetik, végül 
pedig összeállítja kistilizálgatott mondatait és megszületik belőle híres kis 
értekezése Vörösmarty e szép költeményéről. (Az iskolai poétikák ma is 
— közvetve vagy közvetlenül — az ő magyarázatát adják.) — Kazinczy 
egyszerű elbeszélő mondataiból így lesznek nála elvontabb, idealizált, tudo-
mányos kifejezések és beállítások. 

Kazinczy szövege: 

A' szerelem megkülönböztetését al-
kuba hozni az illendőséggel a leg-
szebb lelkek tulajdona. A kaczérság 
örökké tanulja e' mesterséget és még 
sem tanulja — meg; a szerelem nem ' 
tanulja 's még is tudja. (I. k., 238. 
és 239. 1.) 

És ehhez hasonlók seregesen. 

Szemere jegyzete: 

A' phantasiát az ésszel, az érzéki-
séggol a' szellemiséggel... 's a ter-
mészetes valódiságot a' művészet és 
társas élet illemei\e 1 harmóniailag 
ékes (?) egység á l t a l . . . állítni elő . . . 
a stvlistai mester ember örökké 
tanulja a varázstitkot, a stylistai 
művész nem tanulja és mégis tudja. 

Pitroff Pál. 


