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Az ércnél maradandóbb, hatalmas szobor elkészültéhez idő kell és 
méltó tehetség. De az őszinte gyász szerény koszorúját szinte türelmetlen 
vágyakozással siet letenni kegyeletünk arra az alig behantolt sírra, mely 
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Társaságunk első elnökének, az egész magyar szellemi élet egyik legna-
gyobb büszkeségének, a halálban örök életet nyert Beöthy Zsoltnak 
porló földi tetemét takarja. A pótolhatatlan veszteség nagyon is friss 
emléke rendszerint meg szokta ugyan nehezíteni a végleges igazság 
tiszta meglátását, de a Beöthy Zsolt halála valahogy mintha kivétel 
vblna ; úgy érezzük, mintha azóta ismernénk őt jobban és igazán, mióta 
siratnunk kell. Évtizedek óta mindinkább csak egyik oldalát láttuk ós 
csodáltuk egyéniségének. Könnyeink prizmájára volt szükségünk ahhoz, 
hogy olyannak láthassuk a Beöthy Zsolt alakját, amilyen csakugyan 
volt, t . i. kettősnek, hiszen két külön tehetség testvéresült benne s mind 
a kettő egyforma egészséges, egyformán életrevaló. 

Csakhogy ez a kétféle talentum sajátságos módon osztozkodott 
meg azon a fél évszázadnál hosszabb korszakon, melyre Beöthy írói 
munkássága esik. Méltán meglephet mindenkit az a határozott választó 
vonal, mely ezt az eredményekben oly gazdag pályát két egymástól kü-
lönböző részre osztja : szépirodalmira és tudományosra. Az utóbbi — 
terjedelemre nézve is sokkal nagyobb — korszak mellett amaz régóta 
elhomályosúlt a magyar társadalom köztudatában, szinte már-már 
végképen feledésbe ment ; a Beöthy irodalmi szerepének megítélésében 
majdnem kizárólag a második korszakot szokták figyelembe venni, 
mintha nagyemlékű esztétikusunk csak azért hagyott volna másfél év-
tizedig virágokat nyílfii lelkének szűz területein, hogy annál pihentebb 
és táplálóbb erejű rögökbe hasíthasson majdan barázdákat a tudomány 
ekevasa . . . Közelebbről nézve a kétféle termés határvonala veszít 
élességéből, az átmenet fokozatosabbá szelídül, a virágos mezőn jókor 
megjelenik egy-egy komoly búzafej, viszont pl. a Báskai Lea, ez az egy-
szerűségében megható bús rozmaringszál, már mélyen benn viíít a tu-
domány termőföldjének kalásztengerében. Ahogy a novellák alapesz-
méjét, anyagát vagy egyes részleteit akárhányszor irodalomtörténeti 
búvárkodásának köszönhette Beöthy (A zsebrák, A jött-ment, A három 
királyok, Báskai Lea) : viszont irodalomtörténeti és esztétikai tanulmá-
nyaiban is gyakorta érezzük a költői hajlam üdvös befolyását a mű-
vészeti szépség észrevevése és az ítéletek formába öntése terén. 

De bármily kétségtelen igazság is ez, mégis csak megtörtént a 
múzsa-csere, mégis csak szembetűnő elhajlást mutat Beöthy írói pályá-
ján az első évtized a későbbi folytatástól. A múlt század hetvenes éveire 
esik az ő termékeny szépirodalmi időszaka. Négy kötetnyi elbeszélés és 
rajz, meg egy kétkötetes regény jelent meg tőle nyolc év alatt. Enemű 
munkái tették nevét ismeretessé ; a Kisfaludy-Társaság — melynek 
Gyulai után csaknem negyedszázadon át elnöke, több : mindene lett — 
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költői munkásságáért választotta tagjai közé s Beöthy egy szépirodalmi 
dolgozattal, Az új család című hangulatos «rajz»-zal foglalta el helyét. 
Hogy miért nem haladt tovább ezen az úton, nem lehet tudni biztosan. 
Az ok semmi esetre sem lehet a sikertelenség, hiszen — ismételjük — 
Beöthy szépprózai működését az olvasó közönség is, a hivatalos fórumok 
is méltányolták s termékenyítő hatásáról nem kisebb tehetség tesz val-
lomást, mint Mikszáth. Maga Beöthy egy nem épen kielégítő, de minden-
esetre érdekes és jellemző okkal sejteti utolsó novelláskötetének (Rajzok, 
1879) előszavában, hogy költői alkotó kedvét végzetes csapás érte. Ez a 
csapás : múzsájának halála ; s ez a múzsa : egy eszményi jóságú, ked-
ves — öreg asszony, költőnk nagyanyja. A rajongó kegyelet szavaival 
búcsúztatja el a költő-unoka azt a pótolhatatlan szeretetforrást és ihlető 
mintaképet, melyet számára a nagyanya egyénisége jelentett. Ami er-
kölcsi érték csak van szerzőnk jelltmében és írásaiban, mindazt e bibliai 
nemességű asszony befolyásának tulajdonítja, aki első biztatója, örökös 
védelmezője, hűséges mestere volt. Azt a kötetet, mely ezzel a megható 
ajánlással kezdődik, már csak kételkedve, tartózkodva, félénken bocsá-
totta világgá szerzőnk, hiszen «ô», a múzsa, nem várja s nem fogja ol-
vasni többé. «Szegény jó öreganyám itt hagyott bennünket . ..» 

A költészettől való búcsúvétel e megindokolását tehát még nyil-
vánvalóan a költő végzi. De puszta költői /órásnál többet kell látnunk 
Beöthy nyilatkozatában. Ő reá nézve a költészet őszinte kultusza nem 
csupán egyéni becsvágy volt, hanem családi hagyományoktól megszen-
telt kötelező örökség is, melynek jövendőjén örökhagyói büszke tekin-
tettel csüngött a «nagymama», anyja már két nemes törekvésű költőnek : 
Lászlónak és Zsigmondnak. László, a kedves világfi és jóízű humorista, 
alig harminc éves korában elhalt, irodalmunk kárára s az édesanyja 
gyötrő fájdalmára ; Zsigmond, az előkelő jogtudós, francia divat sze-
rinti romantikus novelláival szintén bizonyságot tett eszményi hevületű, 
költői kedélyéről, de érthető, hogy hivatalos bírói szerepköre nem se-
gítette elő, sőt alighanem fokozatosan visszafejlesztette benne a «szép 
lélek» félnövésű szárnyait. Noha művészeti tekintetben mind a két pálya 
csonkán maradt, a lelkes költői kísérletezésből visszaverődő fényt és 
meleget boldogan itta be az anyai szem s minden figyelmével és minden 
reményével unokájának, a gondos nevelésben részesült Zsoltnak lelki 
fejlődése elé tekintett s szívvilágának út ját egyengeté. Annyi bizonyos, 
hogy Beöthy világnézetében, amint ezt a költő művei tükrözik, erősen 
érzik a női hatás. Életfelfogásának iránytűje folytonos remegés ben van 
az érzelmes szív idegesítő közelléte miatt. A rossz világot szemlélő ke-
resztényi emberszeretet zokogása, mely alaphangként vonul végig 
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Beöthy költészetén, csakugyan emlékeztet a templomjáró öreg asszonyok 
érzékeny lelkületére s lehet, hogy az ilyen írói kedély a régi, meghitt 
nagyanyai géniusz tovatűntét csakugyan pótolhatatlan veszteségnek 
érzi, mert benyomásainak költészetté való megtisztulását gátolja az a 
körülmény, hogy nem szűrheti át azokat egy általa tökéletesnek tartott 
rokon-lélek helyeslésén és bátorításán. 

Beöthy költői ihlete mindig igyekszik minél bizalmasabb, minél 
meghittebb viszonyba kerülni a feldolgozandó anyaggal (itt játszhatott 
fontos ezerepet a nagyanyai közvetítés), ezért majdnem mindig a szom-
szédos környezetből, az életnek hozzá legközelebb álló viszonyaiból 
és legismerősebb emberei közül választja tárgyát, de minél kedvesebb 
számára a téma, annál jobban elfacsarodik szíve a fájdalmas részvéttől, 
a nyomasztó végzet játékfiguráinak — az embereknek — láttán. Talán 
kedélyének erkölcsi gyökerei az ilyen alkotásban legalább is annyit 
szenvedtek, mint amennyi gyönyörűségre esztétikai ösztöne számít-
hatott s talán ezért választotta későbbi tanulmánya tárgyául nem a 
nyers életet, hanem ennek már megnemesedett, feldolgozott képét : a 
költők és képzőművészek alkotásainak eszményi világát. Ez utóbbinak 
elmélyedő vizsgálatában és átélésében is nagy szerepük van a művészi 
hajlamoknak, csak az alkotó ihlet önemésztő láza sokkal enyhébb. 
Ilyesféle lehet a magyarázata annak, hogy az irodalmi és általában a 
művészeti alkotások tolmácsolása terén — vagyis az esztétika birodal-
mában — sokoldalú, üde, színes és optimista tud lenni az a Beöthy, akinek 
saját költői termékei valami borús; ősziesen hervatag, köd-ülte siralom-
völgyből nőttek elő. 

Beöthy ifjúvá és íróvá serdülte egybeesik a magyar politikai élet 
nagy fordulópontjával, a kiegyezéssel. Ahogy a politikában az önkény-
uralom idejét felváltotta az alkotmányos korszak, ez a változás fokoza-
tosan más irányba terelte költészetünk — közelebbről szépprózai irodal-
munk — útját is. A nemzeti vértanúság hazafias romantikája mindin-
kább átolvadt a reálizmus szürkébb világába s Jókai palettájának gazdag 
színárnyalatain egy új nemzedék kezdett osztozkodni : Beöthy, Mik-
száth, Tolnay, Baksay és mások. Ez új írók közül egyiket sem fűzte oh 
sok külső kapocs Jókai személyéhez, szülőföldjéhez, költői forrásaihoz, 
mint Beöthyt, de viszont Tolnayn kívül egyikőjük világnézete sincs 
annyira távol a Jókaiétól, mint az övé. Beöthy nem Komáromban szü-
letett ugyan, de apja igen ; két éves korától kezdve Zsolt is Komárom-
ban nevelkedett a gimnáziumi pálya közepéig, tehát méltán mondhat-
juk komáromi fiúnak őt is ; e korbeli benyomásai ée tapasztalatai jó-
részt ugyanolyan eredetűek s csaknem azonos tárgyúak, mint a fiatal 
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Jókaiéi, — de másforma a szeme. Nem azt teszi ez, mintha egészen ki 
tudta volna magát vonni Jókai hatása alól, hiszen a Jókai-hatás — mint 
a levegő — úgy átjárta még ekkor is irodalmunknak úgyszólván minden 
zugát ; Beöthy meg épen rokona volt s rajongó tisztelője maradt Jókainak 
örökké. De a Jókaival való néhány véletlen vagy szándékos egyezés 
csak annál élesebbnek mutatja a kettőjük életfelfogása, emberismerete 
és írói módszere közti ellentétet. Egyetlen nagyszabású költői művének, 
a Kálozdy Béla c. regénynek hősében — mikor kezébe veszi Beöthy — 
határozottan felismerhető a Jókai műhelyéből elorzott agyagminta : 
a Kárpáthy Zoltán-féle eszményi típus. Kálozdy a dunaszögi iskolában 
tanul s «erejénél, eszénél és gazdagságánál fogva a, kollégium bálványa ;» 
jogtanárai vitába sem mertek vele bocsátkozni ; bizonyítványa «keresni 
látszott a, hízelgőnél hízelgőbb szavakat» ; nemes lelkű és költői tehet-
ségű s már kis gyermek korában a legcsinosabb fiúcska volt ; diák 
korában egy tűzvész alkalmával kimenti egy szegény lakatosmester kis 
porontyát a roskadozó gerendák közül s aztán nagy betegségen megy 
keresztül emiatt, hogy így még jobban beleszerelmesedjék a professzor 
leánya : Mari ; de más nők is imádják Bélát (Ágnes, Josephine), szóval 
igazi Jókai-szerű csodagyermekként mutatkozik be ez a regényhős s a 
szerző — szakasztott úgy, mint Jókai a Iiárpáthy Zoltánban — maga is 
felkiált műve elején : «TJram, istenem, milyen ember lesz még ebből 
valaha?! . . .» Nos, hát ebből a Kálozdy Bélából nem lesz egyéb, mint 
két köteten át tartó, meddőségbe fúlt vergődések szánalmas áldozata, 
akinek akarathiányból eredő szenvedései lidércnyomásként hatnak ránk 
s mint Kemény Zsigmond műveinek vagy egyik-másik orosz regénynek 
az elolvasása után, itt is — épen lelkünk esztétikai részvételének rend-
kívüli intenzitása miatt — szinte föllélegzünk, mikor végére érünk e 
martirológiának. A regény cselekvénye a legvégén kedvező fordulatot 
vesz ugyan, Béla feltalálja és visszanyeri az elveszettnek hitt Marit, 
de e nagyszabású mű egész folyaipából bizony az a meggyőződés szűrődik 
ki és rakódik le lelkünk mélyén, hogy a legszebb tehetségű, nagy dol-
gokra hivatott ember boldogságát is ezer veszély fenyegeti s hogy esz-
ményeink elérésére körülbelül annyi az eshetőség, mint arra, hogy a vé-
letlen szerencse szeszélye megmenti a halál torkából az általunk szeren-
csétlenné tett leányt, aki öngyilkos szándékkal a Dunába ugrott. A tra- • 
gikus befejezés elkerülése itt voltaképen nem egyéb, mint az olvasóktól 
megkövetelt ú. n. költői igazságszolgáltatásnak tett engedmény s mint 
я Jókai-hatás egyik csökevénye. Beötliynek ez az egyetlen olyan mun-
kája, melynek gazdag és változatos cselekvénye van, belejátszanak ebbe 
a romantikába jellegzetes motívumai : öngyilkossági kísérletek, or-
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gyilkos merénylet, külföldi kóborlás, politika, vagyoni bukás, párbaj 
stb., — de a Beöthy írói tehetségének és módszerének lényege a lélek-
elemző részletrajzolásban van, s külső események szilaj kavargása épen 
az ilyen írói mű sikerét nem segíti elő. Az esztétikai értékeknek egész 
garmadája van fölhalmozva e terjedelmes regényben, de néhol mintha 
olyan festőművész nehéz helyzetére emlékeztetne bennünket, aki meghitt 
finomságú pasztell-alakokkal igyekszik benépesíteni egy hatalmas 
méretű, érdes vásznat. 

Nem is próbálkozott meg többé effajta nagyszabású költői feladat-
tal. Minthogy a szigorú önbírálat ritka erénye mindig megvolt Beöthy-
ben, képzeletét nem engedi hosszú pórázra s ebből a szempontból még a 
Kálozdy Bélában is csak a főhős alakját érheti némi kifogás a kritika ré-
széről, de a regén y hátterében nyüzsgő mellékszemélyek nagysikerű ábrá-
zolásából mindjárt észrevehetjük, hogy írónk tehetsége mikor érzi magát 
igazán elemében. Egyenesen párját ritkító a maga korában az a sze-
rénység és mérséklet, mellyel Beöthy reálizmusra törekvő szemlélete 
úgyszólván soha nem pillant túl a legszűkebb otthoni vidék határán. 
Az ő szófogadó képzeletének kiröpítő fészke mindig Karámos megye 
hasonló nevű székhelye, nem is szokott innen egy-két órajárásnyinál 
messzebb szálldosni, csak épen hogy feltünedezzék a látóhatáron a 
mátyási erdő, a banai major, a sárádi szőlő, a bogádi kocsma s hogy a 
szél szárnyán átcsenghessen a harkai harangszó. Azaz hogy mégis van 
szerzőnk múzsájának még egy másik kedves városi mulatóhelye (persze 
ez is a szomszédban) : az élénk megyei forgalmú Dunaszög, két főneve-
zetességével, a kollégiummal és a Griff-kávéházzal. Érdekes, mennyi 
figyelemreméltó és gyarlóságában is szeretni vagy szánni való dolgot lát 
meg Beöthy ezen a komáromvidéki csöpp területen! Mindenik elbeszé-
lésében ugyanazokkal a helynevekkel, sőt akárhányszor ugyanazokkal a 
szereplőkkel találkozunk s ebben a csöndes kis világban lassanként 
olyan ismerősöknek és otthonosaknak érezzük magunkat, mintha mi is 
bennszülöttjei volnánk. Az egykorú komáromi olvasókra meg az állandó 
novella-alakok jó része alkalmasint már nem is hű festményként, hanem 
valóságos fotográfiák gyanánt hathatott . Beöthy elbeszélései a múlt 
század ötvenes-hatvanas éveiről készült fénykép felvételek,1 melyek két 
társadalmi rétegről őriztek meg érdekes és jellemző vonásokat : az egyik 
a megyeszékhelyre szorult, pusztulásra megérett, vesztébe rohanó. 

1 Mindössze pár k ivé te l van. A Kardcsörgés a napo leon i időkből , 
A zsebrák a mohácsi c s a t a idejéből, A jöttment Zsigmond k i rá ly korából 
veszi t á r g y á t . 
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léha gentry ; a másik az anyagi és szellemi nyomorúság szánalmas ro-
botolói : dunaszögi és környékbeli falusi bocskoros nemesek, kishiva-
talnokok, egyszerű iparosok, kálvinista papok és tanítók. 

Beöthy szemében a magyar gentry többé nem a reformkor nagyra-
hivatott, önzetlen emberöltője, amilyennek pl. Jókai látta még nyolcvan-
éves korában is, hanem az érdemes apák satnya szellemű ivadéka, mely 
annál büszkébb elődeire, minél kevésbbé lehet büszke magára, mely 
kivételeskedő rögeszmékbe vagy léha eszemiszomba merülve nem tud 
lépést tartani a haladó idővel s nemcsak vezető szerepét, de szinte lét-
jogosultságát is mindinkább elveszti a nemzet életében- A hetvenes 
években még éles szem kellett ahhoz, hogy az ú j életet kezdő Magyar-
ország társadalmának ezt a felébredni nem tudó élite-jét, ezt a szép 
múltú, de dologtalanná fajúit hivatali nemességet a maga pőreségében 
vehesse vizsgálat alá. Beöthynek megvan ehhez a jó szeme, a bátorsága 
és a tapasztalatai igazságába vetett keserű meggyőződése. Fáj neki a maga 
fajtáját kipellengérezni, de épen ez a fájdalom nem engedi, hogy néma 
maradjon. Meglehetősen népes arcképcsarnokot állít elénk a komárom-
megyei gentry köréből, leginkább mellékalakokat, akik egyszer-egyszer 
erősen kilépnek az események hátteréből, de többnyire diszkrét távol-
ságban maradnak, bár tipikus vonásaikról így is világosan felismerhetők. 
A vén korhely Varjú Vince bácsitól az oroszlánvadász Dacsó Artúr 
romantikus alakjáig a magyar gentry vidéki életének sok jellemző 
dokumentuma vonul el előttünK. Szerzőnk egyetlen nagyszabásúnak 
mintázott regényalakja : Kálozdy Béla is ennek a társadalmi osztálynak 
az ivadéka s midőn Beöthy a Kálozdy nagyrahivatott életének tragi-
kumba. fúlását az akaraterő hiányával magyarázza, voltaképen az egész 
gentry végzetének szimbolikus orvosi látleletét közli velünk : sok ki-
tűnő örökletes jellemvonás, de a sok százados fajnemesedésben elvánnyadt 
akarati fékező erő szervi hibája. Ennek a diagnózisnak fenyegető követ-
kezményeit egész szörnyűségükben csak a. kivételes komolyságú, ihletett 
lelkű egyének sejtik meg és érzik át előre : egy Kálozdy Béla, vagy egy 
Beöthy Zsolt ; maga a gentry sajnálatra és irigylésre egyaránt méltó 
mámoros önfeledtséggel hanyatlott sírjába, úgy, ahogy ezt szerzőnk 
művei még Deák Ferenc életében megjövendölték. 

De Beöthy legélénkebb érdeklődése és legmélyebb részvéte nem 
a gentry felé fordul, hanem azok felé, akiket az élet legmostohább gyer-
mekeinek, a modern társadalom ügyefogyott páriáinak tekint és tüntet 
fel. A dunántúli egyszerű falusi kis-emberek kálvinista népe ez, tehát 
ugyanaz, amelyet Baksay elbeszélései is megörökítenek. De mily ég-föld 
különbség a két író azonos tárgyú rajzai közt! Baksaynál Homér fény-
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dús ege borúi az idilli egyszerűségben élő magyar nép boldog világa fölé, 
a gyalogösvény a legjobb út a földi paradicsom megközelítésére, a szűkös 
jövedelmű papi és tanítói életpálya mintegy az ember rendeltetésének 
legboldogítóbb betöltése, minden ember arcát üdévé, megelégedetté, 
egészségessé teszi a szeretet vallásának tiszta levegője . . . Beöthy a 
szegény emberek életét nem idillek honának látja, hanem sivár csata-
térnek, melyen holtig tartó vergődés közt folytatnak többnyire céltalan 
és reménytelen küzdelmet gyarló emberi lények egy megsebezhetetlen, 
gőgös, fölényes, közönyös, vagy legalább ilyennek látszó hatalom ellen : 
a Sors ellen. Valami átok ül a magyar falun és kisvároson : a kultúrát-
lanság, a korlátoltság, nemtörődömség, élhetetlenség átka. Az ember 
örömtelen gyermekkor után iskolába kerül, ott az életküzdelmekben ki- \ 
szikkadt velejű, Ínséges tanítók elkezdik félszeggé taposni a lelkét, hogy 
ez aztán annál biztosabban elnyomorodhassék a kegyetlen élet sulykoló 
csapásai alat t . Az olvasó szeretné, ha legalább haragot és gyűlöletet 
érezhetne çz emberek egyike-másika iránt, hogy így a bajoknak okát 
adni s azoknak megszűnését remélni vagy legalább lehetőnek képzelni 
lehessen. De ennyi elégtételt sem enged számunkra az író. A Beöthy 
alakjai közt nincs gazember (még a hitvány «zsebrák» is szívünkhöz tud 
férkőzni, mert csak mint összetört lelkű, megtérő bűnöst ismerjük meg) 
és épen ezért olyan leverő hatású, de egyúttal oly felejthetetlen élmény 
számunkra e szerencsétlenek szenvedése. Legfeljebb az enyhíti levert-
ségünket (de vájjon enyhülés-e hát ez?), hogy ezek a megtépázott lelkű 
áldozatok csak félig-meddig vannak tudatában sorsuk mostohaságának, 
együgyűségük az egyetlen szerencse rájuk nézve. Ennek a vonásnak mű-
vészi érvényesítésével tudja Beöthy elkeseredettségünket emberbaráti 
meleg részvétté olvasztani. Megesik a szívünk az élet e hajótöröttjein s 
láttukra épen azért támad sírhatnékunk, mert ők — szegények — több-
nyire még csak nem is siratják meddő életüket, csupán szemük révedezik 
el néha a semmibe, mintha mégsem hagynának nyugtot nekik egészen 
a lét gyötrő problémái. Valami szamaritánus szánalom készteti Beöthyt, 
hogy a művészi érdeklődés szeretetadományával fejezze ki meghatottsá-
gát a sebhelyes, rokkant lelkek iránt, akik közt normális, egészséges 
egyéniség alig van : mindmegannyi árva, vagy különc, vagy épen 
csöndes bolond. Megrendítő s egyúttal megkapó látvány, végigpillantani 
azon a szomorú körmeneten, melyben Beöthy felvonultatja költészeté-
nek alakjait, hogy néma szenvedésükkel tüntessenek az emberi élet örök 
nyomorúsága és igazságtalanságai ellen. 

Már első novellás kötetében (Elbeszélések, 1871) körülbelül azok az 
alakok sorakoznak fel, melyek az ő egész költészetére legjellemzőbbek. 
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A legelső novella («A kapitány végrendelete») hősének, Fehér Lajosnak, 
arcképe már minden lényeges vonásban testvéri mása a későbbi szerep-
lőkének : «Beesett szemek, sovány arc, sápadt szín és bágyadt tekintet ; 
de az egészen valami sajátos árny, ború, mely meghat és arra indít, hogy 
a beesett szemekben munka mellett átvirrasztott éjet, a sápadt színben 
emésztő gondot, a sovány arcban belül rágódó íéreg nyomát, a bágyadt 
tekintetben pedig kifáradási lássunk a sors ellen való küzdelemben.» 
No de Fehér Lajos még szerencsés kivétel, ő neki még megengedi az író, 
hogy viszontagságai után vagyonhoz és menyasszonyhoz jusson, (igaz, 
hogy menyasszonya csak akkor kezdi kezét a Lajoséban felejteni, mikor 
a végrendelet hirtelen gazdaggá tette a szegény ifjút), hanem a többi . . . 
azok számára másforma végrendeletet tartogat a szívtelen végzet. Az 
«Egy rossz fiú» c. elbeszélés cselekvénye olyan.elkeserítő, amilyenre csak 
képes az írói célzatosság ; nem is maga a rikító igazságtalanságai — egyéb-
ként pedig sablonos — mese ragad meg itten bennünket, hanem egy 
megdöbbentő arckép : a Kun Gábor tiszteletes úré. Gyámoltalan és 
lassú észjárású ember ő, arcán és bárgyú szemeiben örökös mosoly té-
velyeg, templomi beszédeit átalusszák az emberek, képtelen arra, hogy 
a szenvedők lelkét csak egy okos gondolattal is vagy egy alkalmas szóval 
megvigasztalja ; «soha, de soha (még debreceni teológus korában se) volt 
szeretője», ellenben van öt leánya szegénynek, «ki fogja azokat feleségül 
venni?» kérdi néhanapján, mikor alkalma nyílik szót váltani valakivel, 
hanem aztán ez a gond sem tud az ő gyönge agyában mélyebb gyökeret 
verni s a tiszteletes úr arcán ismét megjelenik a bárgyú mosoly . . . Utána 
következik ugyanez a típus : Bálint Gábor («A nyomorúság pitvarában»), 
azzal a különbséggel, hogy őt a nyomorúság nem is engedte eljutni a 
papság révébe, lévitának kell maradnia élete fogytáig. Már diák korában 
a sors mostoha kiszolgáltatottjai közé tartozott s épen e sanyarú évek 
emlékeit beszéli el, fáradt rezignációval . . . Az emberi társadalom e 
nyomorgó rabszolgáihoz sorakozik közeli rokonként a díjnok ínséges 
típusa Károly személyében («Egy kis reménységet»). Károly nagy sze-
génységben tengődik s még csak reménye sem lehet arra, hogy valaha 
előbbre juthasson, pedig családja szaporodik, már hat gyermeke van s 
még apját is tartania kell. Egyetlen szórakozása, hogy a kocsmában egy 
pohár bor mellett néha kipanaszkodja magát . . . Még sötétebb kép tá-
rul elénk az egykorú vidéki magyar társadalomról A vacsoravesztő c. 
novellában, noha itt nem földhöz ragadt szegényekről van szó, hanem egy 
kisváros ú. n. intelligenciájáról (nótárius, két agglegény-földbirtokos, 
a pap, a szolgabíró, az esküdt). Aki ebbe a mételyes környezetbe bele-
kerül, annak számára többé nincs menekvés. A szép tehetségű és lelkes 
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reményekkel induló Darvasy Lajos is így jár egy leány csalfasága miatt 
s tagjává lesz a jegyzőhöz járogató társaságnak ; hozzáidomul ehhez, 
legfeljebb azt találják rajta különösnek cimborái, hogy «néha úgy hagyta 
abba minden ok nélkül a nevetést, mintha elvágták volna, máskor meg 
bánatosan csüggesztette le fejét és egyszerre fölkacagott.» Az író hatá-
sosan tudja éreztetni, hogy a novella hősének sorsában és jellemében 
épen az a körülmény jelzi a szörnyű sülyedést, hogy neki erről a sűlye-
désről nincs is világos tudata . . . A következő rajz («Egy pár öreg em-
ber») az emberi nyomorúságnak olyan mélységébe ereszkedik tárgyért, 
hogy már a naturalizmus szélsőségeire emlékeztet, de a gyöngéd befeje-
zés megmenti a véghatás költőiségét. Egy csaknem állati sorban tengődő 
házaspárt mutat be ez a rajz, egy vén templomszolgát meg a feleségét. 
Züllött a külsejük, groteszk a viselkedésük, bamba együgyűség a jellemük, 
alig leírható nyomorúságú a «lakásuk»; egyetlen kincsük : leány-uno-
kájuk nagybetegen fekszik rongy-ágyán s a két öreg koldus egymást át-
ölelve zokog a kis leány fekvőhelye mellett. A halál angyala, aki már 
elragadni készült a leányka lelkét, ekkor tovalibbent a szűk, kis ablakon 
át . . . A kötet utolsó darabja a múltból veszi tárgyát, jómódú emberek 
szerepelnek benne s az író a beszély nagyobb részében fölényes, humoros 
tónusra törekszik ; tehát látszólag elüt ez a darab az előbbiektől. De 
lassanként rájövünk, hogy Beöthy mosolya itt sem az életöröm mimi-
kája, hanem az illúziókat temető lemondásé, a kiábrándultság tragi -
komikumáé. Már maga a háttér — az 1809-iki inszurrekció — szomorú és 
nevetséges emlékű egyszerre, ugyanilyen hatással van ránk a mogorva 
különccé savanyodott egykori gavallér gárdista : Vince, aki csak inmiel-
ámmal fanyalodik már egy kis házasságtörésre ; valamint Pekry Lász-
lóné is, aki régen, leánykorában, rátartósan bánt a gárdistával s most — 
míg öreg férje a háborúban van — unalmában felkínálja az elégtételt az 
egykori udvarlónak ; nemkülönben a mamlasz öreg férj, aki nyomorékká 
sebesülve kerül haza s roppant módon örül felesége újszülött fiának . . . 
de az asszony néhány nap múlva meghal. íme Beöthynél a kései ősz dere 
csípi meg még a rokokó világát is, melyet oly egyértelműleg szoktak be-
vonni az írók a léha jókedv és a mámoros, büntetlen könnyelműség 
rózsaszínével. 

Az az írói egyéniség, melyet ebből az első kötetből megismertünk, 
később sem változik, csak tökéletesedik. Tárgyköre is, világnézete is 
ugyanaz marad, csak alakító és kifejező képessége — egyszerűen azt 
mondhatnánk : művészi ízlése — halad fokozatosan a kiforrottság felé. 
A fenntebb vázolt novellákban és rajzokban még láthatók annak a jelei, 
hogy a művész nem uralkodik feltétlen biztossággal a nyersanyagon, 
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hanem gyakran birkózni kénytelen vele ; a cél, melyet tárgyai művészi 
alakításával elérni akar, már ekkor is világos előtte, de épen az a ba j , 
hogy néha mi is nagyon világosan látjuk, nagyon is hangosan kiáltja 
fülünkbe ; alakjai már ekkor is csöndesek, belső életet élők, lelkük vi-
lágának néma romjai minden magyarázatnál beszédesebben és tanulsá-
gosabban hirdetik a fölöttük átszáguldott sors pusztítását, de az író 
nem elégszik meg ezzel, erkölcsi meggyőződése heves és elkeseredett 
gesztusokkal avatkozik be az esztétikai hatás emelése érdekében, de 
voltaképen inkább kárára. ízlése azonban gyorsan tisztul s későbbi 
munkáiban a művészi hatásnak épen az lesz a legszívbemarkolóbb titka, 
hogy az élet elítéltjeinek és vergődő áldozatainak szenvedését a felfogás-
mód látszólagos igénytelenségével úgy tünteti fel, mint valami magától 
értetődő, bagatell-dolgot, amely mindig így volt és így lesz a világon ; 
ez az írói módszer jobban felzaklatja lelkünket, mint akár az Antonius 
fojtott tüzű pátosza, látszólagos csillapító szándéka a római nép-
tömeget. 

A következő évben (1872) egy hosszabb léiekzetű novellája jelent 
meg Biró Márton címmel. Terjedelmét illetőleg elvégre regénynek is 
lehetne mondani, de nem az, hanem kényelmesen, kitérések nélkül egy 
mederben lefolyó cselekvényű elbeszélés, melynek hőse úgyszólván egy-
maga köti le egész érdeklődésünket, körülötte a háttérből csak akkora 
hely van megvilágítva, amekkorára a világ egyik legcsöndesebb emberé-
nek szüksége van, hogy mozoghasson. Az egész cselek vényt magával a 
főszeméllyel, Biró Mártonnal, beszélteti el a szerző. A feldolgozásnak ezzel 
a módjával, illetőleg fogásával már az előbbi kötetben is találkozunk 
(«A nyomorúság pitvarában», «Egy kis reménységet») s később' is szíve-
sen folyamodik hozzá («Az ecset», «Peress Gábor»). Mindezekben a pél-
dákban nemcsak a helyzet, az alkalom emlékeztet egymásra, hanem az 
elbeszélő személyek jelleme is. Ahogy a föntebb említett jámbor lévita, 
Bálint Gábor, visszaidézi emlékezetébe és elbeszéli diákkori szomorú él-
ményeit, ahogy a nyomorgó díjnok, Károly, elpanaszolja sorsát a kocsma 
hallgatósága előtt, olyanformán panaszolja el élete történetét Biró Már-
ton a novella szerzője számára. És ez a Biró Márton édes testvére jellem-
ben és sorsban nemcsak a lévitának, hanem az előbbi kötet majdnem 
mindenik szereplőjének, a kapitánynak, a díjnoknak, Darvasy Lajos-
nak és a többinek. A boldogulásra való képtelenség eredendő bűnével 
született ő is, mint emezek s mint a későboi kötetek legtöbb alakja. 
Tele volt jó szándékkal s kudarcnál egyébre nem tekinthet vissza életé-
ben. Megpróbált ő is elindulni az érvényesülés útján, szerényebb vágyai 
senkinek sem voltak, mint neki s mégsem sikerült soha semmi terve ; 

Irodalomtörténet. il 
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ami jó tulajdonság volt berme, azok még ártalmasabbaknak bizonyultak 
sorsára, mint fogyatkozásai. Megpróbált boldog lenni, hiszen ez a célja 
minden embernek ; ő maga egy szegény, igénytelen, jólelkű leányt 
szemel ki magának, a végzet meg útjába sodor egy magasabbrendű 
tüneményt, egy rendkívül bájos és kedves előkelő leánykát s ő boldog-
talanná teszi mind a kettőt, legfőképen pedig önmagát. Akaratereje 
végkép csődbe jut, félszegsége mindinkább elhatalmasodik s élete tör-
ténetének elbeszélése idején már olyan furcsa különccé válik, akin egy-
aránt van kedvünk sajnálkozni és mosolyogni. Sem nem öreg még, sem 
nem fiatal már, beesett szemű, szűk mellű, görnyedt hátú, unottan be-
szél, a fiatal leányok kinevetik, de a pártában feledettek aligha szóba 
nem állnának vele ; ha egy kicsit felönt a garatra, olyankor elkezd 
poharak közt verbüngot táncolni, de az ilyesmi néha azzal végződik, hogy 
elesik, egypár poharat összetör, a kezét megvérezi és szégyenkezve el-
vonul . . . íme a Beöthy költészetében mindenütt megtalálható alap-
típus (ha t . i. a Biró Márton jelleméről is, a többiekről is lefejtjük az 
egyéni — mellékesebb .— módosító vonásokat). A gyarló embert ábrá-
zolja ez a típus, aki nem tud a mindennapi élet törvényeihez alkalmaz-
kodni, de szakítani sem tud velük egészen. A romantika is ismeri — 
és szintén állandó alakként szerepelteti — az önmagával s a világgal 
meghasonlott ember típusát, de a romantikában úgy van feltüntetve ez, 
mint amely fölötte áll az átlagos emberfajnak s tragikus magányában 
ez a hős-típus minél jobban titkolja, annál mohóbban pályázik félelemmel 
vegyes csodálatunkra. A Beöthy alakjai nem pályáznak semmire, féle-
lemre, csodálatra meg épen nem, legfeljebb egy kis szánalomra. Maga 
Beöthy zárja ki őket a tragikum területéről, hiszen lehetetlen az ő alak-
jaira is nem gondolnunk, mikor a tragikumról szóló nagy művében a 
gyarlóságnak azt a fa j tá já t fejtegeti, «mely sem támadni, sem ellenállani 
nem képes, melynek nincs ereje sem a küzdelemre, sem a feláldozásra». 
De ha külön-külön nem tragikus alakok is az ilyen emberek, együttvéve 
ők hordozzák magukban az emberiség óriási többségére nehezedő tra-
gikus átkot, mely minden jó tulajdonságunkat tökéletlenséggel ellen-
súlyozza és nemcsak sikereinktől, hanem még bukásunktól is megtagadja 
a nagjszerűség isteni vonását. 

Abban a rendkívül szűkre szabott háttérben, melybe Biró Márton 
alakja mögött bepillantást enged a szerző, mindössze néhány mellék-
szereplő jelenik meg. Mint a főszemély re, ugyanaz a verőfénytelen, 
őszies szürke ég borúi ő reájuk is : a bogádi papcsaládra, a néhai rek-
torra, a két öreg Biró kisasszonyra, sőt a szíve sivatagát külső pompával 
takargató büszke Rózára is. Nagyszabású tárgykör kell Beöthynek 
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ahhoz, hogy néhány rejtett zugocskát tudjon jut tatni belőle a boldog-
ságnak is vagy legalább a jókedvnek. Ilyen nagyszabású műalkotása 
csak egy van : a Kálozdy Béla című, föntebb már említett, kétkötetes 
regény (1875). A maga nemében egyik legsúlyosabb és legértékesebb 
terméke irodalmunknak, úgyhogy, ami a művészi becsvágy komoly-
ságát illeti, Eötvös és Kemény nagy regényein kívül alig van hozzá-
fogható munka a magyar széppróza terén. Hatalmas alkotás, akár a 
főhős jellemének mélyre igyekvő elemzését, akár a környezetrajz gazdag-
ságát és jellemző voltát nézzük. Ez utóbbi a múlt század ötvenes-hat-
vanas éveinek társadalmi életéről fest sokoldalú képet. Karámos megyé-
ben vagyunk s feltárul előttünk a kollégiumi ifjúság érdekes kis világa, 
a falusi nemesség tespedt életmódja, melybe a képviselőválasztás iz-
galmai visznek rövid időre változatosságot, a vármegye gentry-hivatal-
nokainak és ezek baráti körének gavalléros korhelysége és erkölcsi tar-
talom nélküli üressége, a vándorszínészet sorsa és alakjai, a nép alsóbb 
rétegeinek : a parasztoknak, cselédeknek, raboknak élete stb. A hiva-
talnok-osztály tagjai közt, a falusi cselédség közt, a képviselőválasztás 
kortesei közt sok jóízű vagy nevetséges alak akad, az író humorának és 
.szellemességének sugarai rá-rávetődnek a többiekre is . . . azért mégis a 
Beöthy költészetének jellemzetes szomorú világa ez is, melyben az em-
berek nagy része a sors rosszakaratával kerül gzembe s ezért küzdelmük 
voltaképen csak vergődés. Kálozdy Béla — testi és szellemi kiválóságai 
ellenére is — nem oda jut-e végül, ahova Bíró Márton? Szerencsétlenné 
tesz két nemeslelkű leányt : Marit és Ágnest, mint emez, egész múltjá-
ban épúgy csak romokra tekinthet vissza a másik. A többiek is ilye-
nek. Nagybátyja, Kálozdy Ádám, szép nevével, becsületes lelkével és 
hatalmas vagyona közepette is mily félbenmaradt fejlődésű jellemmé, 
milyen megsavanyodott kedélyű különccé parlagiasodott! De mit kellett 
vagy lehetett volna hát tennie, hogy elkerülje ezt a sorsot? Semmit. 
Végzetszerű örökségnek érezzük nála ezt a megáporodottságot, melyet 
az elődök vére s az ősi magyar föld levegője táplál, úgy termelvén a jobb 
sorsra érdemes, de groteszkké ferdült egyéniségeket, akárcsak az orosz 
írók műveiben tükröződő rejtelmes Oroszország. Vagy ott van a Ká-
lozdy-ház «mentora» : Pallér Istók. Mennyi jóság és mennyi félszegség, 
mekkora önzetlenség és mekkora élhetetlenség, mily sok tudás és mily 
sok naivitás egyesül ebben a kitűnően megrajzolt alakban! Könnyezünk 
is, mosolygunk is a sorsán s szeretnénk a sors hatalmi eszközeit kezünkbe 
keríteni, hogy előmenetelt biztosítsunk Istóknak e világban. ; pedig 
valószínű, hogy akkor sem érnénk el célunkat, mert az ilyen emberek 
élhetetlensége olyan velük született, alapvető jellemvonás, hogy — ha 
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шаг egyszer a világra jöttek — talán még a sors istennője sem tudna 
segíteni rajtok. Közeli lélekrokonság fűzi hozzá Hajós Gábor professzort 
is, a Mari apját. Mélyreható képzettség és csodálatos rövidlátás, az élet-
pályául választott nevelői munka végzetes módszertani tévedése sa já t 
gyermekeivel szemben : ezek azok az elemek, melyek e sajnálatraméltó 
félszeg tudós egyéniségét alkotják s amelyek szenvedéseket zúdítanak 
ő reá magára is, gyermekeire is. Bámulatos művészettel megrajzolva 
a gadóci rektorrá s végül pappá lett Bihari Gida alakja, az igénytelen-
ségnek és robotoló elszántságnak ez a felejthetetlen példája, a korábbi 
munkákban szereplő léviták és falusi papok típusának művészeti töké-
letességre emelése. És így tovább . . . A regény végén letörli ugyan e 
szerencsétlenek areáról a könnyeket az író, de ezt — mondhatni — 
kénytelenségből és kivételesen teszi ; t.. i. egy közel nyolcszázlapra ter-
jedő munka elvégre nem fejeződhetik be úgy, hogy a regény legnagyobb 
részét betöltő rengeteg szomorúság valahogy jóra ne fordúljon. Ez el-
viselhetetlen lenne. Egy sírdombnál jól esik kisírnunk magunkat, de mit 
csináljunk egy temetővel? Beöthyt tehát helyes szempont vezeti, mikor 
Kálozdy Bélával és az öreg Hajóssal feltaláltatja Marit, mikor Pallér 
Istóknak holtig tar tó ellátást biztosít vénségére, mikor a két Hajós-fiút 
sok megpróbáltatás után a nyugalom révébe vezérli stb. De hát Ágnest , 
ezt a szép és kedves, okos és nemes gondolkozású nőt vájjon azok közt 
említsük-e, akiknek sorsa «jól» végződik a regényben'? Hiszen báróné 
lett és pedig «önként» . . . hanem azért bizonyára nincs az olvasók közt 
senki, aki Ágnest meg ne sajnálná, de egyszersmind tisztelettel is ne 
gondolna reá. 

A Kálozdy Béla után még két kötet jelent meg szerzőnktől. Eszme-
kör és hangulat tekintetében az előbbieknek testvérei. Az egyik kötet 
már a címével (Névtelenek 1875) is rámutat szerzőnk legkedvesebb 
tárgykörére, a kötet előszava pedig nyiltan kimondja, hogy a szerző — 
az egyszeri görög királyfi módjára — a hadvezérek, bölcsek, művészek 
tekintélye helyett a mindennapi élet iskolájába vágyik, a névtelen mes-
terekhez. Két «rajzot» és négy elbeszélést tartalmaz ez a kötet ; mind 
a hatot az a borongós megvilágítás és mélabús hangulat jellemzi, mely-
hez Beöthy oly sajátos módon ért. Az alakok természetszerűleg sorakoz-
nak korábbi társaik körmenetébe. Felesleges volna tehát őket egyen-
ként szemügyre venni, csak egyet hadd emeljünk ki közülük : a zsebrák 
alakját, melynek egykorú nagy hatására vonatkozólag legszebb bizo-
nyíték Mikszáth vallomása. Beöthy összes eddigi témái közt lélektanilag 
ez a legérdekesebb és legmerészebb. Egy halottrabló jelenik meg előttünk, 
de akkor, mikor lelke a szenvedés tüzében a tisztulás útjára lép s elköveti 
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életének első jó cselekedetét. A sors azon az egyetlenegy ponton sújtott 
le a zsebrákra, ahol ez megsebezhető volt : leányától fosztotta meg. 
A zsebrák ott ül összeharácsolt kincsei közepett és lelkileg teljesen meg 
van semmisülve. De a megigazulás útja mindig igy kezdődik ; a bűnös 
léleknek össze kell omlania, hogy újabb lélek épülhessen a helyén. Egész 
éjszakán át tartó kínos vívódás után életében először kezdi a zsebrák 
megsejteni a hit és szeretet eszméjének megváltó erejét ; megérti, hogy 
leányának meg kellett halnia, hiszen az angyal semmit sem fogad el a 
sátán kezéből, az orzott kincsekkel úgysem lett volna leánya boldog. 
A fájó szívben megfogant vallásos hit mindjárt megtermi magából a 
szeretet égi virágát, mely másokon nem sebet ütni, hanem sebet gyó-
gyítani vágyik. A mohácsi csatatéren most keresi Homonnai Gerőt a 
menyasszonya ; a zsebrák meg tudná mondani, hogy az ifjú vitéz meg-
halt, hiszen ő maga rabolta el a nyakán levő zománcképet, milyen jó 
áron eladhatná most ezt a hiteles emléket a szomorú menyasszonynak. 
De nem, nem árúlja el a halálhírt. A leány csak hadd keresse tovább vő-
legényét ; még keresi, addig mindig remél s míg remél, addig mindig 
élni fog, «mert az élet, melynek reménysége van, mégis csak élet . . .» 
íme, az egyik seb gyógyítja a másikat . . . 

Utolsó szépprózai kötete Beöthynek : a Rajzok (1879) ; az író 
legszebb, legkiforrottabb alkotása. Addig selejtezte témáit és alakjait, 
addig bírálta a saját tehetségét, addig nemesítette ízlését, míg csak köl-
tészetéből el nem távolodott úgyszólván minden salak s le nem szűrődött 
az alkotó géniusz tartalmának tiszta nedűje, mely épen ezért mennyi-
ségileg igen csekély hányada szokott lenni a létrehozásához szükséges 
tehetséganyagnak. Ilyen quintessencia-szerű lepárolódása Beöthy írói 
•egyéniségének az a hat remek kis darab, mely a Bajzok c. kötet apró 
lapjain sorakozik egymás mellé. Voltaképen semmi új vonást nem aduak 
szerzőnk eddig megismert arcképéhez, de legtisztább, legsikerültebb 
képét mutatják meg ennek az ismerős arcnak. Legkedvesebb szemlé-
lődő helyére vonul itt az író : Karámosra, kiválasztja néhány legkedve-
sebb alakját s még egyszer átéli velük azt a gyönyörűséget, amit az élet-
nek a művészet hatalmával való meghódítása közben érez a költő. A kis 
kolduló betlehemes-gyerek : Bandi, akinek már is saját keresetéből kell 
eltartania beteg testvérkéjét s akit e testvér halála megment a csavar-
góvá zülléstől; a meghibbant elméjű szegény ex-takács, aki a rideg 
lelkű emberek kegyelmére szorúl s halála órájában sem tapasztal egye-
bet, csak megalázást ; az élhetetlen, félszeg, becsületes megyei tb. 
esküdt : Tóth János, aki elől az imádott eszményképet elkapja felesé-
gül egy könnyelmű kolléga s aki az elhalt ideálnak és elhalt vetélytárs-



TANULMÁNYOK. 26 

пак árván maradt gyermekét fölneveli, noha ő maga is mindig a nyomo-
rúság pitvarában lakott ; az ügyvédi vizsgán mindig megbukó, de arany-
szívű, derék ügyvéd-segéd : Peress Gábor és az ő egykori tanulótársa, 
Antos Miklós ivándi rektor, ez a Sorssal vívott egyenetlen küzdelemben 
vérző, de becsületében meg nem tántorodó félszeg hős ; az özvegy édes 
anya, aki nagy szegénységében is derék emberré akarja nevelni fiát ; 
Túzok Szaniszló, a híres vadász, aki felesége korai halála óta asszony-
kerülő különccé lett s öreg huszárjának gondozására szorult, majd 
mikor ezt is túlélte, két kis talált gyermeket próbál «új család»-nak meg-
nyerni, hogy szörnyű elhagyatottságán enyhítsen — — íme e kötet fő-
alakjai. Nemcsak ők, hanem a mellékalakok is mindnyájan régi ismerő-
seink, részint lelki rokonaik révén, részint pedig azért, mert maguk is 
szerepeltek már az előbbi kötetekben is. Itt már igazán háttérbe szorúl 
a külső cselekvény ; a szerző nem elbeszél, hanem «rajzol», egy néhány 
jellemző helyzetbe állítva be alakjait . Ez az igaei Beöthy-genre, ebben 
tetőződik írónk művészete. 

Egyetlen nagyobb verses munkája is testvérként illik a prózai el-
beszélések közé, alapeszméjével és hangulatával. Az élet itt is a szenve-
dések iskolája, fájdalmas próbák útján való előkészület egy jobb hazába, 
a kielégítetlen szívnek, a bilincsbe vert lázongó szenvedélyeknek meg-
ható vergődése ; Báskai Lea (1881, önállóan megj. 1887) az emberi 
szenvedés mélabús apoteózisa. A lemondás, az önkínzó örömtelenség — 
Beöthy e legszívéheznőttebb témája — igen alkalmas talajra talál a 
Báskai Lea tárgykörében, a margitszigeti apácák középkorvégi életmód-
jában . . . 

Az impassibilité hideg és voltaképen megvalósíthatatlan elve tehát 
távol van Beöthy írói egyéniségétől ; egész költészete ezt bizonyítja 
leghangosabban. О nem a franciák, hanem az angolok tanítványa. 
Szubjektivitása egészen áthatja alakjait s apró történeteit:, nemcsak be-
mutatója és elbeszélője ezeknek, hanem bírájuk is. Érzelmes ember-
szeretete s a gyermekek sorsa iránti meleg érdeklődése (A nyomorúság 
pitvarában, A három királyok, A mese, Az új család) Dickensre emlékez-
tet ; az ártatlanok szenvedésén érzett keserű részvéte, humorának pesszi-
mizmusra hajló fanyarsága Thackeray kétségtelen hatását mutatja 
(Iíálozdy Béla nagyszabású koncepciója is — nem egyes részletekben, 
hanem az elgondolásban. — Pendennist ju t t a t j a eszünkbe) ; kisebb, 
plasztikus rajzai terén valószínűleg Washington Irving Sketch Book-
jának is köszön egyetmást. De talán legközelebbi rokonság fűzi Beöthyt 
világnézet és írói eljárás tekintetében az akkor virágjában levő angol 
regényírónőhöz : George Eliothoz. Hogy Beöthy költői egyéniségében 
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van valami nőies vonás, már említettük ; talán ez is egyik oka annak, 
hogy az angolok közt épen egy női író természetét érezzük hozzá leg-
közelebb állónak. Eliotnak is egész gyűjteménye van olyan elbeszélések-
ből (Scenes of Clerical Life), melyek a falusi protestáns papság életének 
olyanforma szépítetlen, sanyarú oldalait tárják fel, mint a Beöthy rajzai. 
Eliot is szíve egész melegével ott áll költészetének kedves alakjai mögött 
s a realisztikus igazsággal rajzolt élettapasztalatokat a vallásos ideáliz-
mus olvasztja át kibékítő és léleknemesítő világnézetté. Az egyszerű 
emberekről készített részletrajzok mindkét írónak talán a főerősségét 
képezik. Beöthy sem termékenység, sem művészi siker dolgában nem áll 
ugyan Eliottal egy fokon, de költői eljárása feltűnően hasonlít a kiváló 
angol írónőéhez épen az igénytelen, epizodikus alakok ügyes körvonalo-
zása terén ; a Kálozdy-ház cselédszemélyzetéről, a karámosmegyei 
gentryosztályról stb. ellesett és megrögzített vázlatai, arcképei és je-
lenetei a jóhiszemű művészi reálizmus értékes példái maradnak minden-
kor ; Eliot híres különcét, a gyermeknevelő öreg ravelői takácsot (Silas 
Marner) — miniatürméretekben — többféle változatban megtalál-
hatjuk Beöthynél : a szegény, tébolyodott «mester • úr»-ban (szintén 
takács), különösen pedig Túzok Szaniszlóban (Az új család) és a fél-
állatias Bókában (Egy pár öreg ember). 

De Beöthy költészetének varázsos hangulata nemcsak az angol 
regényírók műveihez fűződő kedves emlékeinket ébreszti fel bennünk, 
hanem reszonálni kezdenek lelkünkben egy olyan irodalom hangulat-
világának sajátos mellékzöngéi is, amely irodalom a Beöthy költői mű-
ködése idején indult igazi hódító útjára nyugat felé s azóta a világköl-
tészetnek egyik legértékesebb elemévé vált. Az orosz szépprózai iro-
dalom ez. Nem orosz hatásról van szó, csak valami finom, lehelletszerű 
közösségről, melynek forrása nem igen árulja el magát a felszínen s alig 
sejthetni, vájjon mélyről ered-e vagy nem. Lehet hogy csupán a keresz-
tyén emberszeretet nyilvánulása ez, mely az angol, a magyar és az orosz 
lelket számos irodalmi műben hozza többé-kevésbbé közel egymáshoz. 
De még az angol íróknál is ritkán tapasztaljuk, hogy annyira együtt 
szenvednének költészetük sorsverte alakjaival s oly vezeklő szolidaritás 
kapcsolná őket az egész szenvedő emberiséghez, mint Beöthyt. Csak az 
orosz irodalomban látunk olyan elnyomorodott lelkű, fáradt, félszeg 
élet-robotolókat, olyan «ötödik kerekeket», a megalázottságnak, az 
elesettségnek olyan szívfájdító példáit, amilyenek Beöthy írásaiból 
tömeggé verődve kelnek ki előttünk, ijesztve és vonzva, mint Arany 
Hídavatásóaeik hőse előtt a Duna habjaiból. Beöthy egyéni hajlamainak 
ilyen irányba fejlődését elősegíthette országos közszellemünk egykorú 



2 4 TANULMÁNYOK. •24 

válsága s nem lehetetlen, hogy a mindinkább híressé váló orosz költői 
alkotások olvasása is. Az emberi nyomorúság szemléletének fájdalmát, 
úgy látszik, nem tudta írónk a maga számára egészen átváltoztatni 
esztétikai élvezetté s egy évtizedes költői munkásság után elhagyta az 
alkotó művészet hajlékát . Ilyenformán tett Tolsztoj is. Csakhogy Tolsztoj 
mániákus elfogultsággal szánta kárhozatra a maga és mások művészi 
múltjának minden eredményét. Beöthy ellenben munkásságának máso-
dik, sokkal nagyobb felét a mások művészetének szerető tanulmányo-
zására s ihletett magyarázására fordította s nagyszerű tehetségével és 
apostoli buzgalmával azt az igazságot szolgálta mindvégig, hogy a mű-
vészetek remek alkotásaiban földi szenvedéseinknek egyik legjóltevőbb 
orvosságát bírjuk. 


