
BEÖTHY ZSOLT. 

N É G Y E S Y LÁSZLÓ búcsúzó beszéde 

Beöthy Zsoltnak 

a M a g y a r I roda lomtör téne t i Társaság tiszteletbeli t a g j á n a k 
és vo l t e lnökének r ava t a l áná l . 

Pályatársaid, barátaiddá emelt egykori tanítványaid és a köve-
tőidből vezetéseddel alakult és felvirágzott Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság, továbbá baráti köreid, ezek közt a te kedves budai Aurora-
köröd nevében hadd búcsúzom tőled, rajongva szeretett édes jó bará-
tunk, híven követett drága mesterünk, most már kihúnyt vezércsilla-
gunk! 

Hányszor búcsúztál tőlünk, mikor távol országokba és világ-
részekbe útra keltél s hányszor fogadtunk örömmel, mikor az emberi 
kultura termőhelyeit bejárva, nyugat vagy kelet, dél vagy észak művé-
szeti, szellemi és természeti környezetének virágaiból mézet hoztál haza! 
Most te indulsz útra, mégis mi búcsúzunk tőled, mert ékesszóló ajkad 
néma lett s ahova mostan mégy, onnan nem várhatunk vissza. Hányszor 
merültél el a múlt távolságaiba, a magyar szellem múltjába s tértél 
meg onnan és kedveskedtél nekünk és nemzetednek ott felfedezett kin-
csekkel! Most az örökkévalóságba költözöl és magaddal viszed kivételes 
műveltségű szellemed és örökifjú kedélyed egész gazdag kincstárát. 
A gondolatnak és a formának új meg új reveláczióit hoztad nekünk, egy 
más, egy szebb világból, a szépnek új meg ú j kinyilatkoztatásait, mintegy 
az égből orzott sugarakat. Most magaddal viszed a sugarat, a meleget, 
innen, ebből a máris borús és hideg világból, oda, ahol úgyis örök napja 
ragyog az eszménynek. És mi hozzád közelálló pályatársaid zokogó 
szívvel és remegő ajakkal tördeljük a költő szavait : 

Irodalomtörténet. 1 



2 EMLÉKBESZÉD. 

P u s z t á b b az ég egy fénylő csillagával, 
A n a p egy hő sugár ra l h idegebb, 
E g y á r n y n y a l g a z d a g a b b borús jövendőnk , 
S egy sebbel sz ívünk; me ly be n e m heged. 

Mennyivel szomorúbb, fázósabb lesz körülöttünk a világ nélküled! 
Mesterünk voltál, mikor lábaidnál ültünk és mesterünk maradtál, 

mikor barátaidúl kebledre öleltél. A barátság, mely veled összefűzött 
bennünket, époly fesztelen és közvetlen volt, mmt bármely más bizal-
mas baráti viszony, de egyúttal valami felsőbbrendű is, melyet nagy 
közösségi célok szenteltek meg. A Te barátságod nem csupán nemes 
kölcsönös vonzalom volt, hanem ihlet adó élmény, a nemzeti művelődés 
és irodalom szolgálatára kötött néma frigy, a művészetnek, a szépnek 
kultusza, a hazaszeretetnek állandó iskolája. Te olyan tanára voltál az 
esztétikának, aki a szépnek nemcsak elméletére tanítottál, hanem ér-
zésére és gyakorlására, élésére is neveltél. És nemcsak gyönyörű elem-
zéseiddel illusztráltad tételeidet, hanem egész nemes és finom életművé-
szeteddel, testi és lelki valóddal, egyéniségednek magyar úri és szokat-
lanul gazdag kultúrájú, eredeti művészi igézetével, gondolkodásod 
finomságával, a magyar gondolat és a szép magyar szó kultuszával, 
annak a magyar nyelvnek elegáns és zengzetes művészetével, amelyet 
ajkaddal és tolladdal Te is hímesebbé formáltál. 

Ó mennyit köszönhet neked vergődő, a sorssal birkózó nemze-
tünk! És még mennyit köszönhetünk mi, akik veled közös munkában 
és szeretetben éltünk, akik nemcsak a Beöthyt bálványoztuk benned, 
hanem a Zsoltot is szerethettük! Akik napról-napra megszoríthattuk 
iránymutató, vezérlő, gyámolító, elismeréssel jutalmazó kezedet, lát-
hattuk homlokod nemes boltozatán az égi sugarat, finom arcéleden a 
szellemet, belenézhettünk lélekkel teljes szemeidbe, hallhattuk mézzel 
nyíló ajkaidról kedélyed aranyos és szellemes humorát, életünk minden 
fordulatánál érezhettük baráti szíved teljes jóságát. 

Ó mi végtelenül sokat, sokan szinte mindent köszönhetünk ne-
ked! Lelkünknek egy darabja szakad ki veled! Köszönjük neked, hogy 
szerettél, hogy ihlettél bennünket. Azzal fizetünk érte, hogy amíg a mi 
szívünk dobog, a reád való hálás emlékezéssel dobog. És azokért az 
eszményekért dobog, melyeket vezérleted alatt, veled együtt szolgáltunk. 
Áldásunk kísérjen végső utadon! Én drága Zsolt bátyám, Isten veled! 


