
KÖNYVISMERTETÉS. 

Beöthy Zsolt: Romemiékeh. I—II. k. (Tanulmányok. Beszédek. Cikkek.) 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin, 1923. 8-r. 367, 323 1. 

Beöthy Zsolt e két kötete, mely elszórtan megjelent tanulmányait, a 
Kisfaludy-Társaságban tartott felolvasásait és beszédeit foglalja magában : 
más, nagyobb és önállóbb müveinél is alkalmasabb rá, hogy írói egyéni
sége alaptermészete felöl tájékoztasson. Az egyik kötet az elmélkedő és 
esztétikus Beöthyt hozza elénk, a másik az irodalmi szónokot mutatja be. 
De nemcsak a műfajok különböző volta tükrözi több oldalról az író egyéni
ségét. Beöthy nem egy, hanem sok íróval foglalkozik s mindegyik tanul
mányban újra, meg újra, új hangulattal és ihlettel jelen meg olvasója 
előtt. Úgy vagyunk vele — legalább így képzeljük — mint a színmüvész-
szel, kit jobban megismerünk, ha különböző szerepfeladatokat old meg, 
mint hogyha vég nélkül ugyanazt a szerepet játssza el előttünk. Lélektani 
szempontból az ihlet hőfoka is érdekelhet, melyet egyik vagy másik költő 
különböző erővel válthat ki írónkból. Nem érdektelen megfigyelni azt sem, 
hogy irodalmunk volt vezéregyéniségében a kritikai mérleget nem billenti-e 
félre a költök emberi tulajdonságaival szemben érzett rokon- vagy 
ellenszenv ? S végül : képes-e — még Beöthy is — mindég valami új gon
dolatot vagy szempontot termelni oly gyakran letarolt mezőn, vagy leg
alább figyelmünket lekötni oly tárgykörrel, melynek anyagát és vonatkozá
sait irodalmilag képzett olvasó széltében-hosszában ismeri ? 

Oly kérdések ezek, melyekre e cikk keretében nem adhatok kimerí
tőbb feleletet. Megelégszem, ha e müve nyomán felrajzott benyomásaim
ból — hogy Beöthy kedves szavát használjam — az író egy-két «sajatos-
ságára» tapintok rá s ezzel egy bizonyára eljövendő Beöthy-arcképhez adok 
pár vonást. F.z eljárás tán Beöthyhez is inkább méltó, mintha csak dolgo
zatai tartalmi kivonatolására szorítkoznám. Az ö gondolatai más írókról 
eléggé ismertek; a mi gondolatainkat ö róla most kell megszövegeznünk. 

Ami Beöthynél első pillanatra szembeötlő: egyéniségének bizonyos 
előkelően tartózkodó vonása. Gentilhomme érzületben, felfogásban és kife
jezésben. Az, mint kritikus is, tehát valójában — nem kritikus. A kritika 
célja írói erények és fogyatkozások megjelölése s ezek alapján esztétikai 
értékmeghatározás. Beöthynél a mérleg ab ovo pontatlan, mert rendesen 
az írói erények javára billen. Nem, mintha nem venné észre a művésziet
lent : fogékonyan érzi és élesen látja, de szemet huny s nem élezi ki . 
Látni fogjuk, hogy ez tehetsége természetében is gyökerezik. S e tekintet
ben ellenlábasa Gyulainak, ki a fogyatkozások megjelölésében hajszálpon
tossággal jár el s e munkáját tán még inkább lelkiismereti kérdésnek te
kinti, mint az írói erények kiemelését. Beöthy az írókkal szemben inkább 
a védő, mint az ügyész szerepét játssza (Jókai) s bírálatai is inkább jellem
zések, mint kritikák. («Herczeg igazán túlvan azon, i o g y könyvének be
rendezését, szerkezetét, jellemeit, előadása módját bírálgassuk: vele szem-



ben a méltó kritika jellemzéssé lesz.» II. 366.) Beöthy panegyrista, nem 
kritikus, s ha e megállapítás helyes, okait sem lesz nehéz fölfejteni. 

Említettem a galant hommeot egyéniségében. Ez úri vonáshoz gyön
gédség és jóindulat járul, mely a szeretet leleményével talál virágot ott 
is, hol szigorúbb tekintet számára «fü se nö». A szálka és gerendáról 
szóló közmondást ő úgy alkalmazza, hogy a töle tárgyalt írók szeméből a 
szálkát is eltünteti. E mellett kétségtelen, hogy Beöthy nem harcias ter
mészet. Ha bírálunk, bizony gyakran szakítunk fel sebeket; kritika ellen
kritikára hangol, csapás csapástér, s mezőnkön virág helyett vérnyom fakad. 
Beöthy lelke idegenkedik ez élményektől, melyek világában Gyulai oly 
otthon érezte magát. Ha már egyéni, vagy művészi fogyatkozásokat minden 
áron operálnia kell, a műtétet oly halhatatlanokon végzi, kiknek már mi 
sem fáj (Kazinczy). A béke és összhang embere ö, ki mintegy «önelha-
tarolasban» (az ő szavai a kellem tragikumára), élt távol a neki művészi 
szempontból ellenszenvestől, s innen van, hogy mig nagy előde oly gyak
ran forgatta meg buzogányát, mikor potom irodalmi kinövésekről volt s z ó : 
ö sürgetőbb viszonyok között, töle nemzetietlennek tartott áramlatokkal 
szemben is egyéniségének megfelelően simán, szelíden s előkelően disting-
vált modorban adott leckét a nemzeti szellem folytonosságának szükségéről. 

Beöthy érzületének e hajlama s modorának eleganciája a gondolkodás 
arisztokráciájával párosult s mindez az éloge-ba.n talált szerencsés formát 
ihlete művészi kifejezésére. Tehetségének retorikai elemei is segítették ebben, 
melyeket viszont külső körülmények is fejlesztettek. Mint professzor s mint 
a Kisfaludy-Társaság elnöke a hallgatók tömegének beszélt. Mikor írt, több
nyire nem az olvasót látta maga előtt, hanem hallgatóit. Nemcsak értelemmel, 
«füllel is mérte hangjait", s amit ö Kazinczynál «a fül kényességéröl, külön 
ízléséről* mond, e képesség nála is megvan : köznapi szót és egyszerűsé
gében szürke mondatot lehetőleg kerülő modor, ünnepi hang, fennkölt, 
nemes lüktetésű tónus. Megtörténik, hogy a gondolat ereje vagy a szavak 
pompája nem adhatja meg nekik a kellő szárnyalást: ilyenkor szerkezetük 
s egy-egy fordulatuk érezteti az emelkedettség lehet. Ha a tanulmányíró 
Kemény Zsigmond stilje dúsan rakott szekérre emlékeztet, mely döcögve 
ballag, anélkül, hogy terhéből egy árnyalatot is elejtene ; ha Gyulai pró
zája a hajó egyenletes ringásával halad, s Riedle a turista természetessé
gével gyalog viszi poggyászát: Beöthy stílusa virágos kerekű hintó benyo
mását teszi, mely mintha állandóan ünnepélyre robogna. Nemcsak beszé
deiben, tanulmányaiban is. Ha két kötetét e szempontból egybevetjük, a 
tanulmányok és beszédek közt inkább formai különbségeket észlelhetünk, 
mint lényegbevágó műfaji eltéréseket. A tanulmányok egyes írókat csak 
bizonyos oldalról világítanak meg s inkább a részletekre vannak tekintettol ; 
a beszédek összefoglalók s általános jellemzésre törekvők. 

Beöthy csaknem mindig rhetor, s ezért stílusának uralkodó vonása 
a hangzatosság. Tanítványai mondják: előadásaiban oly korrekt mondatokban 
beszélt, hogy azokat javítás nélkül lehetett volna leírni vagy kinyomatni. 
E gondolat ellentéte is helyt á l l : oly korrekt retorikával ír, hogy írása 
azonnal a szónok ajkára kívánkozik. A retorikai alakzatoknak csaknem 
összes faját kimeríti s alig van lapja, hol a klimax, interrogatio s különösen 



az amplificatio beszéde lendületét ne emelné. Az utóbbi alakzatot fölötte 
kedveli, még pedig, mintha a «harom a magyar!» jelszótól inspiraltatnék, 
rendesen hármas terjedelemben. A hármas jelző, határozó, alany és állítmány 
oly gyakori nála, hogy első olvasásra szembeszökő vonása mondatainak. 
Negyük pl. egyik legnyugodtabb hangú tanulmányát (Horatius és Kazinczy) 
s jegyezzük ki egyetlen lapról ez alakzatokat. (1:113 1.) «nemesak 
ebben az epistolában, de összes értekező irataÜMB; birálailatban, levelei-
ben» stb. — «Kritikai szempontjai: a választékosság, dísz, kecs, zengze-
tességmind csupán szavakra., sorokra, legfölebb versszakokra, vonatkoznak." 
«A felfogás, jellemzés, szerkezet magyarázatába és vitatásába nem bocsát
kozik.» — «Nem keresnők-e az ötletek elmés, kecses, zengő kifejezések 
kul tuszát : dalokat, szonetteket és epigrammokatla — « . . . hosszan nézve 
a zöldes, durva, tiszta papírlapokra.* — Elképzelhető, hogy ott, ahol szavait 
az érzés szárnyalóbbakká teszi, a példák is nagyobb számmal jelentkeznek. 

E pár megjegyzés is rávilágít, hogy Beöthynél az értekező prózát is 
retorikai szárnyak emelik. Elméje alakzatokban gyönyörködik, melyek hang
zatosak, árnyalják gondolatait s kifejezését retorikai értelemben teljessé 
teszik. A gondolatnak nála nemcsak váza és húsa, de mint művészien 
cizelált szobrokon, izma és erezete is tapintható. Finom hajlásokat érzünk, 
játékos ellentétek villámait szemléljük («lelkesen szerénynek és szerényen 
lelkesnek ismertük őt» II : 119.; «Nagykörös lerótta büszke kegyeleténekés 
kegyeletes büszkeségének adojat» II: 141. stb.), melyekben néha tán több 
az elmésség, mint a jellemző erö, de melyek — ha lehet — még emelik 
e ragyogó stíl fényét. S felötlik a gondolat: van-e árnyéka e sok fénynek? 
Azt mondhatnám, hogy Beöthy stílje néha inkább kápráztat, mint melegít. 
E kothurnusos modor szükséges velejárója, hogy híjával van a közvetlen
ségnek, s ha az író lelkét hevesebb indulat fűti is, a szónok annyit for
málja, hogy végeredményben az anyag lehűl. E mellett az állandó fényben 
gyakran nélkülözzük a claire-obscure ható elemeit, s elménk inkább a 
világítás emlékét viszi magával, mint a tárgyak körvonalait. Mindez igaz; 
a fontos azonban mégis csak az, hogy valódi esztétikai gyönyörűségben 
volt részünk s megmarad a benyomásunk, hogy kivételes egyéniség ere
deti megnyilatkozásánál időztünk. 

S méltók-e ez ékes foglalatra az eszmék, melyeknek Beöthy szószo
lója? Említettem, hogy Beöthyt nemcsak egyéni hajlamai: tehetségének 
kvalitásai is a panegyrikus méltatásokhoz utalják. S mi méltóbb a zengő 
éloge-ra, mint a mult, a magyar mult ? Beöthy e múltnak is legtisztább és 
legszebb lelkű alakjait: a költőket, nyelvmüvelöket, apostolokat s ha már 
politikusok közt kell válogatni: a legnagyobb magyart dicsőíti. Képzelete 
a meredek hegyóriásokat szereti inkább járni, mint a dombok ösvényeit, s 
nem csoda, ha a tragikumban rejlő fenség kötötte le sokáig érdeklődését. 
Rokonszenve a kisebb írókat is szeretettel karolja fel, de csak mint nagy 
eszmék hordozóit, «nagy életpályákat*, nemzeti műveltségünk mozgatóit 
s bármily melegen foglalkozik velők, igazán otthon csak «fenn» érzi magát 
a Zrínyiek, Vörösmartyak, Széchenyiek, Aranyok társaságában. Különösen 
Arany nőtt szívéhez. «A magyar költészet fejedelme» ö, a magyar népnek 
«atyja», «a költö», a «profeta» ! E két kötetben hét dolgozat hirdeti Arany 



nagyságát, s a róla szóló értekezésekben az író szónokká, a beszédekben a 
szónok néha költővé magasodik. S ki ne venné észre, hogy ez ékes mél
tatásokban az esztétikus a hazafival karöltve lelkesecik? Beöthy a költök 
szobrát mintázva oly helyre állítja hallgatóját, ahonnan legtöbb sugár esik 
a szemre s minden alkalommal újabb szépségekre hívja föl a figyelmet. De 
— s ez a fontos — magyar szépségekre. «Nemzeti vonások/), «nemzeti 
szellom», «nemzeti érzés», «nemzeti erkölcsök)): e fogalmak pandekták 
Beöthy törvénykönyvében. A hazafias érzés heves áramként futja be tanul
mányait, dialektikájának ez ad élénkséget s meggyőző erőt, mindig finom 
nuanceokat kereső stíljének energikusabb taglejtést. Használt, de jellemző 
képpel azt mondhatnám : a nemzeti szempont a szilárdan álló szög, melyre 
esztétikai gondolatai képtárát függeszti. Csak Beöthynek jutott eszébe, 
hogy az Ember tragédiájába.^ nemzeti vonásokat is keressen ; csak neki 
volt éles szeme ahhoz, hogy e műben is két helyen találjon nemzeti 
vonatkozásokat. E nemzeti érzés a nemzet egyetemét, múltját és jelenés 
átöleli s épúgy távol áll a napjainkban felburjánzott «fajelmelet» szelle
métől, mint attól, mely vele kopogtat az érvényesülés ajtaján. Valóban 
Beöthynek nem jutott eszébe a magyar irodalomtörténetét tiszta, vegyes és 
korcs fajú írók szerint osztályozni, s nem fájt neki, hogy Petőfi ősei nem voltak 
fajmagyarok, de büszke volt rá, hogy Petőfi magyarrá lett. Másrészt akkor 
h i rde t te—bár egyéniségéhez mért választékos modorban, de annál őszin
tébben és bátrabban — a nemzeti jelleg fontosságát irodalomban s művé
szetben egyaránt, mikor ez nem volt népszerű, s bene qui latuit, bene 
vixit. Beöthy, mint e müvében foglalt beszédei is mutatják, díszes állásá
ban midenkoron hü őre volt nemzeti hagyományainknak s nagy költőink
hez hasonlóan a multak képeivel élesztette a törpe jelent. 

De mulasztás lenne ki nem emelni Beöthy tanulmányainak esztétikai 
értékeit is. Azt hiszem, az ö irodalomtörténeti jelentősége nem merül ki 
abban, hogy az irodalmi szónoklatot eladdig el nem ért fokra emelte, a 
müprózának újabb hajlékonyságot, színt és zengést adott s euphemismusai-
val az irodalmi hang bon ton'-jának fejlődésére hatott: jelentőségét főkép 
abban látom, hogy a mai igényeknek megfelelő módon először fogalmazta 
meg a magyar irodalom egész anyagát felölelő kritikát. Müvét — a «Kis 
Beöthyt» — csak az értékelheti kellőkép, aki számbaveszi, hogy Toldy 
Ferenc és Beöthy müve közt nincsenek lépcsők. De amint e müvében is a 
méltatások a legkitűnőbbek, előttünk levő tanulmányaiban is különösen ott 
remekel, ahol költői müveket általánosságban jellemez, vagy eladdig észre
vétlen maradt, rejtettebb szépségeket fejt föl. Az utóbbi szempontból külö
nösen Madách-ról szóló fejtegetései megragadóak, ahol nemcsak elsőnek 
mutat rá a dráma és nemzeti életünk között megjelölhető kongruenciákra, 
de annyi magyarázat után egészen új jelentést is talál a műben. Beöthy 
tanulmányai általában nemcsak nemzeti, de esztétikai szempontból is nevelő 
erejűek s így összegyűjtésük nemzeti értéket jelent. Méltó elemzésük o cikk 
keretében nem fér el, s így az olvasó fogékonyságát művészi szépségük 
közvetlen élvezésére kell utalnom. 

1881-ben, mikor még Beöthy «kritikus» volt s tolla alatt a «méltó 
kritika» nem szépült «jellemzéssé», Csiky Gergely Gzifra nyomó ruság&ról 
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írva azt mondta : «A mérték által, mellyel Csiky darabjáról szóltam, tisz
teletem akartam kifejezni.» (Színműírók és színészek 104. 1.) Talán mon
danom sem kell, hogy e töredékes megjegyzések távolról sem érzékeltet
hetik Beöthy teljes irói arcképét, s ha mi gáncs bennök van, az arra vall , 
hogy e sorok írója a kritikában az 1881-iki Beöthy Zsoltot tartja mes
terének. _ _ . . 

HARTMANN JÁNOS. 

Riedl Frigyes: Petőfi Sándor. Sajtó alá rendezte Sikabonyi Antal. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság Budapest, Franklin T . 1923. 8-r. 236 l . 

Ezt a könyvet a kegyelet hozta létre; illő, hogy kegyelettel tanulmá
nyozzuk is. 

Riedl évek során át behatóan foglalkozott Petőfi költészetével Az egye
temen ismételten tartott róla előadást s méltatta a Beőthy-Badics-féle 
Képes irodalomtörténetben is. Arany Jánoshoz méltó könyvet akart írni 
Petőfiről is, s e müve azt mutatja, hogy — ha elkészülhet — nem maradt 
volna el amannak értékei mögött. Valóban hálásak lehetünk Sikabonyi 
Antalnak, ki az összeszerkesztés fáradságos és nagy felelősséggel járó mun
káját finom tapintattal végezte e l ; a sokszor rendezetlen lapok, cédulák 
nagy tömegéből, töredékessége mellett is oly egyöntetű müvet sikerült al
kotnia, ahol mindig Riedlt halljuk beszélni; sehol nem nyomul előtérbe a 
rendező munkája vagy épen szava, mellyel pedig itt-ott mégis egybe kellett 
az összefüggéstelen anyagot fűznie. Angyal Dávid pedig egy melegen átérzett 
ős igen jól tájékoztató bevezetéssel látta el a kötetet. 

Az a két szakasz, melyet a könyv legteljesebben tárgyal s amelyet így 
leginkább megítélhetünk : a koráramlatok hatása Petőfi költészetére (III—VII.) 
és a költő egyéniségének megnyilvánulása (VIII—XII). Míg Arany Jáwosának 
bevezetése szerint az volt Riedl célja, hogy a költő ((természetrajzát» írja 
meg, itt az, hogy Petőfi érzelemközlö tehetségét mily történeti és egyéni 
okok magyarázzák. Ama kifejezésen erősen érzik Taine szelleme, itt Riedl 
inkább rátalál saját módszerére. Riedl nem is volt igazában soha Taine-
tanítvány, mint ezt Nagy József a Minerva első számában helyesen kimu
tatta. Taine ereje a nagy összefoglalásokban, a filozófiai áttekintésben volt, 
Riedl pedig nem rendszeralkotó tehetség, m'g ott sem, ahol erre esnék a 
fősúly, mint pld. A magyar irodalom főirányai című müvében, vagy akár 
tankönyveiben. Riedl gondolkodása inkább művészi, mint filozófiai: az álta
lánost az egyesben érezteti, ereje a részletek megelevenítésében van, a «kis 
tényeks színezésében és csoportosításában s a szellemes, pointe-es, érzelemtől 
áthatott, néha egy kis iróniától fűszerezett előadásban. Szereti a természet
tudományokból vett hasonlatokat, párhuzamokat, de világnézete korántsem 
természettudományi. A Taine milieuelméletének három eleméből épen a 
természettudományit alkalmazza legkevésbbé : a faj és a klima-elméletet — 
ebben Beöthy Zsolt inkább Taine-tanítvány — pedig a francia filozófusnak 
ez az eredetisége; a másik két elemet: a történelmi és társadalmi környe
zetrajzot, ha nem is oly öntudatosan és rendszeresen, de előtte is, vagy 
nélküle is, már inkább ismerte és alkalmazta az irodalomtudomány. Ehelyett 


