
EÖTVÖS KÁROLY MINT DRÁMAÍRÓ. 

Az irodalmi közvélemény Eötvös Károlyt mint elbeszélőt 
tartja számon. Mindazok, akik eddig munkásságával foglal
koztak, csak arról a 24 kötet elbeszélő munkáról adnak számot, 
amelyek Eötvös összegyűjtött munkáinak sorozatában kerültek 
a közönség elé. Epen harminc esztendeje (1899), bogy az Egyet
értés tárcarovatában Eötvös megkezdte első nagy munkájának 
(Gróf Károlyi Gábor följegyzései) közlését. A nagy tetszés, amely 
a tárcasorozatot kísérte, további, még fokozottabb munkára 
Ösztönözte, s alig tíz év alatt írta meg azt a 24 kötetet, ame
lyekből egy jó elbeszélő készséggel megáldott, zamatos magyar 
nyelvű, pompás humorú író képe vetítŐdik elénk. 

Eötvös Károlynak a század - első évtizedeiben nagy nép
szerűsége a világháború első éveiben kezdett hanyatlani. Amikor 
1916. április 13-án meghalt, régi rajongói már elhagyták, s 
azóta munkái is, amelyek régebben a kölcsönkönyvtárak leg
keresettebb könyvei közé tartoztak, egyre kevesebb példány
számban forognak az olvasók kezei között. Ne keressük most 
ennek a hanyatlásnak az okait, csak jegyezzük meg azt is, 
hogy ezzel egyidöben megszűnt iránta a tudomány : a kri t ika 
és irodalomtörténet érdeklődése is. Pedig azelőtt, amilyen nagy 
szeretettel fogadta a közönség a könyveit, époly nagy volt a 
kritika érdeklődése is. Egész sora jelent meg nemcsak a mun
káit részletesen ismertető kritikáknak, hanem a munkásságá
ról szóló kisebb-nagyobb tanulmányoknak is. Halála után — nem 
számítva a nekrológok és alkalmi megemlékezések nagy töme
gét — mindössze két számbavehető tanulmány foglalkozik mun
kásságával.1 í g y magyarázható meg, hogy Eötvös Károly 
egyetlen ránk maradt drámájáról mindeddig nem esett szó tu
dományunkban. Pedig egy és más szempontból megérdemli, hogy 
megmentsük a feledéstől és foglalkozzunk vele. 

A dráma címe : Böthö'k uram szerencséje. Színmű négy fel
vonásban.2 Az Eötvös Károlyról szóló irodalomban mindössze 

1 A teljes irodalom megtalálható : Herczegh Matild : Eötvös Károly, 
1928. 39—46. 1. 2 Bemutatta a Fővárosi Nyári Színház (Budai Színkör) 1915. augusztus 
27-én. Nyomtatásban 1916-ban jelent meg a Szerzői Jog Értékesítő Központ 
kiadásában. 8r. 87 1. A könyv ritkaság, könyvárusi forgalomba nem került 
és nem kapható. Korlátolt példányszámban a színházak részére készült. 
(A Nemzeti Múzeum könyvtárában sincs meg) 



TÓTH LAJOS! EÖTVÖS KÁROLY MINT DRÁMAÍRÓ 377 

annyi nyoma van a drámának, hogy Hellebrant az 1915. évi 
Philologiai Irodalomban adja a bemutató dátumát,1 továbbá 
Herczegh Matild, aki a legalaposabb és legrészletesebb dolgo
zatot írta Eötvösről3 munkája 28. lapján említi, hogy Eötvös 
Nemzetes Böthök uram szerencséje o. elbeszélése fel van dol
gozva színdarabnak, de nem tudott nyomára bukkanni. Az 
Eötvös halála után készült nagyobb irodalomtörténeti munkák 
közül egyik sem említi, még csak a címét sem a drámának. 

A színmű elég érdekes pályát futott meg. A szerző vallo
mása szerint nem első darabja ; í r t ő «több ilyesfélét», de nem 
tudja megmondani, hol vannak a kéziratok, mert azokat 
Kőmíves Pista nevű vándorszínész vitte el tőle. Ezeknek a 
népies daraboknak a témáját Csöngei Kiss Dávid udvari ref. 
lelkésztől hallotta^3 Ismerve Eötvös Károly fictióra hajló ter
mészetét, ennek a nyilatkozatnak a súlyát és tudományos 
értékét bátran kétségbe vonhatjuk, mégis följegyezzük, hátha 
valamikor nyomára jutunk az állítólag lappangó színdarabok
nak. A Böthök uram szerencséje először a Nemzeti Színház dráma
bíráló bizottságához került, ahol Ábrányi Emil írt róla jelen
tést. Ebben a jelentésben azt írja Ábrányi, hogy a darab 
«nyelvében benne van Eötvös Károly pompás jellemző ereje, 
annyi szín, zamat, népies humor, hogy valóságos remekmű és 
megható, poétikusan szép.ri* Ez természetesen túlzás, s úgy lát
szik az igazgató nem is adott hitelt a magasztalásnak — nyilván 
ezért nem került színre a darab a Nemzeti Színházban. A dráma 
átkerült a Népszínházhoz, ahol Vidor Pál, az akkori igazgató 
nagy örömmel fogadta és készült is előadására, de tragikus 
öngyilkossága (1906), majd a színház összeomlása miatt (1908) 
i t t sem kerülhetett színre.5 Végre 1915-ben Komjáthy János 
színházigazgató mutatta be Budán, ahol a Fővárosi Nyári 
Színházban (ma Budai Színkör) öt nap alatt ugyanannyi elő
adást ért a darab* A bemutatót nagy érdeklődés előzte meg, 
a première-en a színkör egészen megtelt, s a közönség lelkesen 
tüntetett a kiváló szerző mellett ° A budai bemutatót a sajtó 
elég élénk érdeklődéssel fogadta. A Pesti Hirlap egész augusz
tusban közöl híreket a készülő bemutatóról)? ugyanott Porzsolt 
Kálmán hosszú ismertetést ír a darabról és az előadásról.6 

Eötvös Károly drámája azt bizonyítja, írja Porzsolt, «hogy 

i EPhK. 1916. 448. 1. 
gfEötvös Károly, 1928. 8-r. 46 I. 

3 Pesti fJirlap, 1915. augusztus 1. 212. szám. 
/f'A bírálatot a Nemzeti Színház irattárában olvastam; kivonatosan 

megjelent a Pesti Hirlap 1915. évfolyamának 212. számában. 
5 Lî  bővebben: Pesti Hirlap, 1915. évf. 238. szám. (augusztus 27.). 

; r£es t i Hirlap, 1915. augusztus 28. 239. szám. Az Újság, 1915. évf. 
239. szám. 

"' Pesti Hirlap: 1915. augusztus 1., 22., 24., 26., 27. számok. 
9 Pesti Hirlap, 1915. augusztus 28. 239. szám. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLI1. 25 
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veszteség a népszinműirodalomra, hogy a magyar néplélek 
egyik legalaposabb ismerője nem áldozott előbb és több munkát 
a népies élet dramatizálására. Kár volt Eötvösnek titkolózni 
ezzel a munkával. A Böthök uram szerencséié nem szorul protek
cióra, kiállja a komoly dramaturgiai boncolást.» A Pesti Napló 
j . á. jegyű kritikusa azt írja, hogy «sok finom, poétikus rész
let van ebben a kedvesen naiv darabban. A megírása hangu
latos, szép, csak a technikája gyönge.)ïi> A dráma utolsó elő
adása 1915. augusztus 31-én volt, — ennek tiszta jövedelmét 
a színház és az akkor már anyagi bajokkal is küzdő Eötvös 
a kárpáti falvak felsegítésére adta,?. A darab elég szép sikert 
aratott Budán, s hogy a műsorról mégis lekerült, annak az 
lehetett az oka, hogy Komjáthy társulatát szeptember 1-én 
Sebestyén Gézáé váltotta fel, s neki a rendelkezésére álló 
három hetet új darabok betanulására és bemutatására kellett 
fordítani, A pesti színpadokon ezzel be is fejezte a Böthök uram 
szerencséje pályafutását. Vidéki előadásról mindössze egyről 
van tudomásom: 1916. januárjában (16—22. között) bemutatta 
Janovics Jenő a kolozsvári Nemzeti Színházban Molnár Aranka, 
arradapesti női főszereplő vendégszereplésévelt3. A darab i t t 
is tetszett a közönségnek, s a Kolozsvári Szemle kritikusa azt 
írja, hogy «nem volt méltatlan rááldozni azt a két órát, 
amennyi idő alatt az ember végignézheti.»4 

Ennyi szó esett eddig mindössze Eötvös darabjáról.5 Nézzük 
most már magát a drámát, rászolgált-e erre a mellőzésre ? 

A dráma cselekvénye Veszprém vármegyében, a Bakony
ban történik, a hatvanas évek elején. 

I . felvonás. Nemes Szentgál község faluházának tanács
termében azon tanácskoznak, hogy ki vállalja annak az ök
lömnyi, kilenc-tízhónapos fiúcskának a nevelését, akit nem
zetes Böthök Bálint uram öt nappal előbb az ó téglavető 
egyik elhagyott gödrében talált. A gyermek eddig BöthÖkék-
nél volt, ahol azonban az agglegény Böthök uram vénkisasz-
szony Lidia nénje nem szívesen nézte. A bíró sorban szólítja 
a falu tehetős gazdáit és mesterembereit, de mindegyik talál 
valami kifogást, amivel kibújhat a teher alól. Böthök uram 
ekkor elbeszéli, hogyan bukkant rá boros, kábult fejjel a 
gyermekre. A csárdásné kutyái hívták fel figyelmét az elha-

1 Pesti Napló, 1915. 239, szám. Ismerteti még a dnrabot: h. á. Az 
, |]jság, 1915. 239. szám. 

i2 Pesti Hírlap, 1915. augusztus 31. 
/-?*"Kolozsvári Szemle, 1916. évf. 3. szám. 

A*Kolozsvári Szemle, 1916. évf. 4. szám. 8 Érdekes, hogy az 1915. évi Vojnits-díj odaítélésénél a jelentést író 
Szinnyei Ferenc az 1914/15. évi színházi évad folyamán előadott dara
bokról szólva a Böthök uram szerencséjét meg sem említi. (Akadémiai Ér
tesítő, 1916. 160—166. 1.) 
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gyott gyermekre, s amikor ő elaludt, a kutyák nem hagyták 
megfagyni sem őt, sem a gyermeket. Az elbeszélés annyira 
meghatja Lidiát, hogy ő, aki eddig hallani sem akart a gyer
mekről, magához veszi, s megfogadja, míg él a gyermeket sen
kinek oda nem adja. Böthök uram is megígéri, hogy jó útra 
tér, dolgozni fog, nem megy többet kocsmázni. 

A felvonás egy jelenet: Böthök uram elbeszélése a maga 
régi életéről és a gyermek megtalálásának körülményeiről. 
Az egész felvonásban alig történik valami, Eötvös nem indo
kolja semmivel Lídia hirtelen megváltozását, hiszen amit i t t 
hall, azt az öccse egyszer már elmondotta neki. Azt sem 
értjük, milyen okból akar Böthök uram olyan hirtelen és 
olyan nagyon megjavulni. 

II . felvonás. A kitett gyermek Gergő Zsuzsié, egy szegény 
cselédleányé, aki bevallotta, hogy ő tette . ki a fiúcskát a 
gödörbe. E miatt harmadfélévi börtönre ítélik. A büntetést ki 
is töltötte s ezután Veszprémbe kerül a jótékonyságukról híres 
Bödönkuthy kisasszonyokhoz. A három nemeslelkű kisasszony
nak a szerencsétlen anya elmeséli, hogyan hagyta el gyerme
két és mit szenvedett azóta. Elpanaszolja, hogy egyetlen 
vágya: újra feltalálni elveszett gyermekét. Az épen odaérkező 
herendi korcsmároséktól megtudja, hogy abban az időben, ami
kor ő gyermekét elhagyta, azon a vidéken Böthök Bálint talált 
egy kisfiút, akire most ágy vigyáz, mint a legdrágább kincsére. 

A második felvonás sem igazi dráma. Ez is inkább életkép, 
mint az első felvonás, de már mozgalmasabb. A főhelyet i t t 
is elbeszélés : Zsuzsi története foglalja el. E köré az elbeszélés 
köré, amely kiegészíti Böthök uram első felvonásbeli előadá
sát, rendeződik el a többi, egészen jelentéktelen esemény. 

I I I . felvonás. Böthök uramékhoz a talált gyermekkel 
együtt beköltözik a boldogság. Böthök leszokott a kocsmázás-
ról, maga viseli gondját jószágának. Van is látszatja : gyara
podnak, vagyonosodnak. A kisgyermeket mindketten nagyon 
szeretik, Böthök uram is, Lidia kisasszony is. Zsuzsi egy őri
zetlen pillanatban magával viszi a gyermeket, de a falu alat t 
utolérik és visszaviszik. Zsuzsi követeli Böthök uramtól, hogy 
adja ki neki, az anyának a gyermeket, de Bálint elleneszegül : 
még a törvénynek sem adja oda nevelt gyermekét, akit kimond
hatatlanul megszeretett. A falu két pártra szakad: Böthök 
uram régi kocsmázó társai, látva társuk jóraváltozását, mel
léje állanak, az örökségre éhes asszonyok azonban megígérik 
Zsuzsinak, hogy kipörölik neki a gyermeket. 

Ez a felvonás színes, eleven képet tár elénk, van benne 
élet és drámai feszültség is ott, ahol Zsuzsi és Böthök a gyermek 
miatt szembekerülnek egymással. Az egész felvonás meleg, 
szívhezszóló. A színpadon bizonyára ez hódította meg a kö
zönséget és kárpótolta az első kettő ürességeért. 

25* 
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IV. felvonás. Zsuzsi port indít Böthök uram ellen, bogy 
a fiúcskát visszakapbassa. A tárgyaláson több tanút hallgat-
nak ki, akik mind azt igazolják, bogy a gyermek Zsuzsié. 
.Böthök uram látja, bogy elveszíti a gyermeket, s mivel nem 
tud tőle megválni, meg Lidi is kitagadással fenyegeti, az 
utolsó pillanatban kijelenti, bogy a «gyereket másnak mint 
az én bites feleségemnek ki , nem adom.» Zsuzsi boldogan lesz 
felesége a derék embernek. í g y visszaszerezte elbagyott gyer
mekét és szerzett neki mindjárt szerető, jó apát is. 

A drámának indult darab ezzel a kibékítő akkorddal 
végződik. A negyedik felvonás megint életkép, de élénkebb 
menetű, mint az első kettő. Még a törvényszéki tárgyalás is, 
pedig az pusztán a két ügyvéd beszédéből áll. 

A négyfelvonásos színmű, amelyet Porzsolt Kálmán nép-* 
színműnek nevezett el,1 Eötvösnek Nemzetes Böthök uram sze
rencséje c. elbeszéléséből készül^.2 Az elbeszélés kész dráma, 
csak jelenetezni kell és a szereplők magánbeszédét drámai for
mára feloldaná3,-Eötvös alig változtatott valamit az elbeszélé
sen, csak a párbeszédek elé tette oda a szereplők neveit. 
Az első felvonás nagy tanácskozása, a bol a gyermek sorsáról 
akar dönteni a község, nincs meg az elbeszélésben, s vannébány 
jelentéktelen módosítás is, de a színmű egyes részei szóról
szóra megtalálhatók az elbeszélésben, még a párbeszédek is 
változatlanul, szórói-szóra kerültek át belőle. Bár síig van rá 
példa az irodalomban, még az sem lehetetlen, bogy először a 
színmű készült el, s abból írta később Eötvös az elbeszélést. 
Erre vail, bogy az elbeszélés kerek, jól komponált, erős, szinte 
drámai kötésű. Sőt, ami Eötvösnek sohasem sikerült, i t t teljes 
és elfogadható jellemrajzot tud adni Böthök uramról.4 A szín
műben BöthÖk jellemrajza nagyon hiányos, inkább vázlat 
— tartalommal csak az elbeszélésben telt meg. 

A darabban nem kapunk jóformán semmit Eötvös színes, 
eleven nyelvéből, ötletességéből. Az egész nem balad olyan 
gyorsan, mint Eötvös elbeszélő művei között a jobbak: von
tatott, kivált az első két felvonás. Humora is csak egy-két 
helyen csillan meg. Apró ellentmondások is vannak a darab
ban, — különös, hogy Eötvös nem vette észre!5 Szembeötlő 

1 Idézett kritikájában. 2 A két Ördög vára és egyéb elbeszélések c. kötetben. (6. kiadás, Bpest, 
1910. Révai. A 237—338. lapokon.) Megjelent külön is a Milliók Könyvében 
(103. szára). 

/* Erre utal már Tímár Szaniszló is az Egyetértés 1900. évfolyamának 
352f számában. • • ~" 4 £"zt emeli ki «£. is a Budapesti Szemlében. (1916. évf. 5. szám. Az Eöt-
vösrót írott nekrológban.) 

6 P. o. a II. felvonás 6. jelenetében Fadarné arról beszél, hogy Zsuzsi 
bárom éve járt náluk, Fadar pedig harmadfél évre teszi ezt az időt. Ezt a 
két számot alkalmazzak ugyancsak helytelenül a III. felvonásban is. 
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az is, hogy Eötvös, aki olyan jól ismerte a népet, a nép nyel
vét, i t t a drámában nem tudja beszéltetni parasztjait. 

A jellemrajz i t t sem erős oldala Eötvösnek, Böthök uram 
és Zsuzsi — a két főszereplő — típusok, minden egyéni vonás 
nélkül. A többi szereplő a jellemrajz tekintetében nem is jöhet 
számba. Az alakok beállítása és jellemzése ha nem is újszerű, 
de logikus és elfogadható. Az előforduló botlásokért kárpótol 
az író őszintesége, az egész darab naiv bája és kedvessége. 
Külön érték a darab tiszta magyar levegője és nem kirívó, de 
kiolvasható erkölcsi tendenciája: a gyermek megbecsülésének 
jó következményei és a törvényes házasság tiszteletének hirdetése. 

A Böthök uram szerencséje, tagadhatatlan, gyönge dráma, 
a magyar dráma fejlődésében nem tesz számot, de arra a mel
lőzésre, amelyben eddig része volt, mégsem szolgált rá : mint 
a magyar népdráma egyik késői leszármazottja megérdemli a 
figyelmet. A négy felvonásos színmű a legideálisabb népszínműi 
környezetben játszódik, úri szereplője alig van, s azok is kö
zelebb állanak a néphez, mint az úri osztályhoz. A drámát 
végig népi szereplők játsszák le, s egészen népies az elgon
dolása és a megoldása is. Bár a dráma nem elég színszerű, s a 
színpadon sem állana ma már meg a helyét: megható harmadik 
felvonásával, a gyermekszeretet és a gyermekhez való ragasz
kodás gyönyörű példájával, kibékítő megoldásának szép tanul
ságával nincs érték híján s érdekes vonással egészíti ki Eötvös 
Károly írói arcképét. 

TÓTH LAJOS. 


