
A KARTHAUSI. 

Mutatvány A magyar regény történetének sajtó alatt lévő második, javított 
és bővített, kiadásából.) 

A Karthausi! Száz évvel ezelőtt a legtöbbet emlegetett 
magyar könyv. A szűk szemhatárú és kistávlatú kritika hidegen, 
idegenkedve fogadta, de az olvasóközönség megszerette, s a 
regény, mint Rousseau Nouvelle Héloïse-e és Goethe Werthere, 
amelyekkel egy tőről sarjadt, egy csapásra az ország könyvévé 
vált, a negyvenes évek első felének legjellemzőbb regényévé. 
Népszerűségét megtartotta hosszú ideig, s ha újabban hatása 
kisebb korben érvényesül, kárpótlást nyújt érte az érdeklődés 
mélysége. A nagy tömeg helyett a kiválasztottakat vonzza, 
finom ízlésű műbíráinkat. Az elbeszélésbe szőtt gondolatainál 
nem kevésbbé mélyek azok, amelyeket ébreszt: műértékének 
ez kétségtelen bizonysága. 

A Karthausi cselekvénye Franciaországban játszik s a 
júliusi forradalom idején (1830) indul meg. A regény formája 
szerint részben önéletrajz, részben napló ; írója és hőse egy 
főrangú ifjú, Gusztáv, aki ábrándos lélekkel, fanatikusan meg
alkotott világképpel kilép az életbe, s mivel ott egymásután 
elveszti ideáljait, kartauzi szerzetessé lesz. Az egész szubjektív 
keretbe van foglalva: a szerző mint úti emlékét adja, a maga 
elbeszélésébe szőve bele a szerzetes írásait. 

A regény szerkezetileg három részre szakad. Az első 
Gusztáv szerelmi csalódása : eszményképe, az előkelő, szép 
özvegy megcsalja egy kalandorral, Dufey-vel, s legjobb barátja, 
Armand, ott van hűtlenül Dufey pártján. Júlia, atyjától kita
gadva, kedvesétől elhagyva, elzüllik s egy Öreg herceg szeretője 
lesz. Gusztáv csalódva két nagy érzésében, a szerelemben és a 
barátságban, megrendült lélekkel hosszabb útra indul. Meg
nyugodva tér vissza Párizsba, de újra csalódások érik : politikai 
pályáját egy alaptalan vád tönkreteszi, ambíciója elsorvad, 
tettvágya megbénul, elveszti hitét tehetségében. Sötét mélabúja 
elől barátai közé menekül s léha mulatozásban keres feledést. 
Ez a regény második része, ebbe is belejátszik a szerelem: 
Gusztáv vétkes hetykeségből elcsábít egy erényes varróleányt, 
Bettyt , s az, mikor megtudja, hogy nem igazi szerelemnek, 
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hanem könnyelmű játéknak áldozta föl erényét, a Szajnába 
veti magát. Az utolsó rész ez előbbieknek kissé regényes, de 
logikus befejezése. Gusztáv, lelkén a mardosó bűntudattal, s 
belátva, hogy önös érzelmeivel nem tud a társadalom formái 
között megállni, lemond a világról s visszavonul Grande 
Chartreuse-be. Háborgó lelke ott sem talál nyugalmat, s el 
akarja dobni magától az életet, de mint Faustot a megcsendülő 
húsvéti ének, őt a De profundis megrázó szavai visszadöbbentik 
az öngyilkosságtól. Majd megtudja, hogy Betty él ; találkozik 
vele, a gyarlóságaiból megtisztult Armand-nal is : megbékülve 
velük, lelkében kiengesztelődve meghal abban a fölemelő tudat
ban, hogy csak az önzőnek nincs vigasztalása a földön. 

Maga ez a szentimentális történet nem a legértékesebb 
eleme a regénynek. A második része eseményben szegény s 
valójában fölösleges : Gusztáv lelki tragédiája már teljesen 
befejezett, mielőtt még Betty vei megismerkedik, s művészi 
szempontból hiba, hogy ezen a ponton, amikor a sorsfordulatot 
várnók, Eötvös új, az előbbivel egyenrangú mesét sző. Nincs 
is benne belső igazság. Amit Gusztáv a szegény Bettyvel tesz, 
-első mozzanatától az utolsóig közönséges aljasság; az életben 
nem szokatlan az ilyen romlottság, de Gusztáv jellemével nem 
fér össze, mert őt gyöngeségei ellenére igazi, nemes léleknek 
ismertük meg. Júl iá t sem úgy rajzolja az első részben a költő, 
hogy mély erkölcsi süllyedésének hitelt adjunk, s a fejlemények 
megokolása is nem egyszer külső, erőszakolt, a mese fordulatai 
meg gyakran kieszeltek. Ebben az első regényében Eötvös az 
eredetiségnek sem jutott el arra a magas fokára, mint a ké
sőbbiekben. A regény cselekvényének első és harmadik része 
alapjában nem egyéb, mint annak a Rousseau-megindította 
szentimentális regényirodalomnak visszhangja, amely költésze
tünket már a XVIII . század végén Kármán Fannijé,tó\ kezdve 
több ízben megtermékenyítette. Eötvös ismerte a századforduló 
praeromantikus-szentimentális irányának regényeit, valamint 
sokat kora szentimentális regényterméséből, így bizonyíthatólag 
Sainte-Beuve Volupté-jèt Madame Krudener Valérie-\èt, Gut-
i inguer Ulrik Arthur ou la Solitude című regényét : hangulatuk 
és fölfogásuk, a bennük szereplő jellemek és helyzetek, gon
dolatok és érzelmek észrevétlenül is megtermékenyítették kép
zeletét. Gusztáv neve és érzelmi életének egypár eleme a 
Valérie-re utal, Guttinguer regénye meg épen négy névvel 
szolgált neki és vonásokkal Artúrja meg Júliája lelki világának 
kiformálásához — egy és más mozzanatban még egy XVIII . 
századi regénynek, Prévost abbé Manon Lescaut-]è,na,k hatása 
is felismerszik a Karthausin. 

Nem tagadjuk, a Karthausi nemcsak külső formájában, a 
szentimentális regények közkeletű napló- és levélalakjában, 
hanem embereiben és indítékaiban is tartja a kapcsolatot kora 
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francia szentimentális regényirodalmával. Megalkotásában azon
ban egészen Eötvös szellemi terméke. Az, egyfelől mert sok 
.részlet van benne, amely a költő lelkivilágából : tapasztalataiból 
és úti emlékeiből, csalódásaiból és vergődéseiből került a 
regénybe — sőt azt a lelki folyamatot is, amely a regény 
megalkotására vezetett, egy úti élménye indította meg: Grande 
Chartreuse-ben járván, egy szép, előkelő nővel és egy kartauzi 
szerzetesnek készülő ifjúval hozta össze a sorsa, s a kettőjük 
viszonya mögött egy nagy tragédiát sejtett. Másfelől, s ez 
nem kevésbbé fontos, az idegenből kapott anyagot összefor
rasztván élményeivel, átszűrte érzelmein s a mesét és a maga 
lelki mozgalmait mint összhangos egységet állította költői 
eszméje szolgálatába. 

Ez a mese, amelynek egyik-másik mozzanatát ma már 
kieszeltnek, élettelennek érezzük, száz évvel ezelőtt másként 
hatott. Akkor, Fáy és Jósika korában, ez a helyenként színes 
és mozgalmas történet, amely még hatásvadászatnak sem volt 
híjával, új, eleven és megkapó volt. S hatott az olvasókra a 
hősök lelki életének nagyvonalú rajza. Főhősén kívül szán
dékosan nem rajzolja egyéneknek embereit, hanem az egyéni 
vonások rovására a típikusakat emeli ki — ezáltal azonban 
eléri azt, hogy típusaiból az emberi lelket ismerjük meg, az 
emberiséget hajtó szenvedélyeket és törekvéseket. De hogy 
tudott egyéníteni, mutatja Gusztáv alakja: gazdag lelki életét 
sok oldalról megvilágítja, jellemét bonyolultságában is egy
ségesnek tudja rajzolni. Helyesen állapította meg a Karthausiról 
Szinnyei Ferenc, hogy az első nagyobbszabású lélekrajz iro
dalmunkban. Ez a regény fejlődéstörténeti érdeme. 

Része volt a regény sikerében előadásának is. Eötvös nem 
mestere ugyan az elbeszélésnek, nem vetekszik még Jósikával 
sem : kényelmesen bonyolítja le a fonalat, sokáig elidőzik 
olyan mozzanatoknál, amelyek nem viszik tovább a cselek
vényt, nyelve túlságosan ünnepélyes és körmondatos, olyan 
mértékben, mint egy magyar íróé sem, s nem egyszer feszes 
és merev, sokszor idegen ízű — de a vezetésében és hangjában 
van valami, ami menten érezteti, hogy komoly, művészi célú 
íróval van dolgunk, nem léha mulattatóval, s ez észrevétlenül 
rabul ejti az olvasót. 

Végül az előbbi tényezőknél is mélyebb hatást tet t a 
negyvenes évek közönségére az a sok mély gondolat, amelyekkei 
Eötvös telehinti regényét. A könyvnek majd a fele ilyen élet-
bölcselmi reflexiókból kerül ki : a költő állást foglal bennük 
az emberi törekvésekkel és a mindennapi élet kérdéseivel 
szemben, mindig szigorú erkölcsi alapról, eszmények szolgálatát 
követelve. Beöthy Zsolt úgy látja, hogy a Karthausi az első 
nagyobbszerű magyar műalkotás, amely a filozófiát költészetté 
•válva olvasztja magába. Ez bizonyára némi túlzás ugyan, de 
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valami igazság rejlik benne, viszont az sem tagadható, hogy 
ennek a fénynek megvan a maga árnyéka, s ma már az ár
nyékot erősebbnek érezzük a fénynél. A költészetbe olyan 
mértékben vegyül i t t bele a tőle alapjában idegen elmélkedő 
elem, amilyent az meg nem bír, s a reflexiók nemcsak elvonják 
az érdeklődést a mesétől, hanem egészen más természetű lelki 
mozgalmakat keltenek, s ez zavarja a hatás egységét. 

Eötvös a Karthausit nem szánta pusztán gyönyörködtető 
munkának. Volt egy másik törekvése is: meg akarta rajzolni 
azt a fájdalmat, amely az ember szívét elfogja, mikor az áb
rándok világából átlép a való világba. Festeni akarta a zilált 
társadalmi viszonyokat, azt a féktelen harcot, amely a demokrácia 
és arisztokrácia között megindult s az egész társadalmat föl 
készül forgatni ; be akarta mutatni ennek a harcnak alaosony-
ságát, a durva önzést, amely a küzdő felek lelkét megmérgezi, 
valamint a lélekrontó hitetlenséget. Fájdalmas jajkiáltás a 
regény, de emellett intő szózat: eszméljünk föl, dolgozzunk a 
bűn megjavításán, mert a társadalom átkos forrongása boldog
talanná teszi az egyént, s ha az egyének szenvednek, nem. 
lehet boldog a köz sem. 

Nem tendencia az a szónak megszokott értelmében, ami a 
Karthausiból leszűrődik, de közel jár hozzá: okulás, tanulság 
az egész emberiség számára. Tanulsága nemes és tiszta, bár 
az ellentét az egyén és társadalom között, amelyből kifejti, 
szebben van elgondolva, mint megalkotva. Gusztáv nem azért 
lesz szerencsétlen, mert a társadalom tönkreteszi illúzióit, ő 
szerencsétlen maradna bármely társadalom formái közt — a 
hiba az ő szívében van. Lelke harmonikus; van tehetsége,, 
szelleme ; szíve nemes — de gyönge, nem tud akarni. Nem a 
tett , az energia embere, hanem az érzéseké, ábrándoké. Az életet 
pedig csak az erős egyéniségek tudják diadallal megjárni, azok, 
akik sóhajtozás helyett gondolkodnak, siránkozás helyett küz
denek, érzelgés helyett cselekszenek. Gusztáv egy ábránd
világot alkot magának, s mert azt kell látnia, hogy a reális 
élet más, mint az ő érzelmektől, lelkesedéstől, álmodozástól 
uralt világképe, kishitűen a társadalom ellen támad, szembe
száll vele, hogy elbukjék. Egy társadalmi állapot megbukta
tására Gracchusok, Caesarok, Lutherek, Napóleonok, Mussolinik, 
Hitlerek vannak hivatva, nem pedig Gusztáv és a szentimentális 
iskola többi tanítványa. 

Sajátságos a regény hangulata. Sötét a háttér, r borúsak 
az események, világfájdalom szól hőseinek ajkáról. És mégis, 
a régibb fölfogással szemben, amely e könyvet a pesszimizmus 
evangéliumának bélyegezte, újabban az optimizmus derűjét 
keresik benne. Melyik félnek van igaza? Talán akkor járunk 
a leghelyesebb nyomon, ha a Kartkausib&n élesen elkülönítjük 
a költő világfelfogását attól a világképtől, amelyet benne nyújt. 
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Ez utóbbi valóban sivár és vigasztalan. Az emberek, akik a 
többágú tragédiát eljátsszák, mind gyarlók vagy gonoszak, főúr 
és polgár egyaránt. Még a gyönge Gusztáv a legkülönb köztük. 
De a többi ! Júlia rideg atyja az arisztokrata gög meg-
testesedése, és családi büszkeségének áldozatul dobja leánya 
boldogságát ; Armand-ban a demokrata düh és az irigység tombol, 
s elárulja leghívebb barátját ; Dufey, a komornyik unokájából 
lett gróf, a leglelketlenebb ember a regényben : szerelmet ha
zudik pénzért s megtagadja gyermekét; Artúr, a kereskedő 
fia, csalódva művészi dicsvágyában, a játékszenvedélyig aljasul. 
Csoda-e, ha ebben a környezetben minden, ami történik, léha, 
erkölcstelen, elszomorító ? Ezzel a világképpel áll szemben Eötvös 
világ fel fogása, épúgy, mint az Ember tragédiájának, lehangoló 
történeti színeivel az Űr szavaiból kihangzó biztatás. A Kar-
thausit nemcsak az emeli ki a pesszimizmusból, amire már 
utaltak, hogy kibékítő akkorddal végződik, hogy hőse sorsának 
utolsó fordulatában bemutatja a megtisztulást és kiengeszte
lődést, a bizalmat a hit, a jóság, a szeretet erejében, hanem 
még inkább az, hogy a könyvben, első lapjától az utolsóig, az 
az apóstól erejével és tudatosságával a hitet, az erkölcsöt, 
az Önzetlenséget hirdeti a költő a világrend igazi alapjául. 
Gusztávnak és társainak szomorú sorsa csak példa, mind
annyian élő tilalomfák, milyeneknek nem szabad lennünk. 
Szeressük felebarátainkat, a nagy eszméket, a közt, hogy 
boldogok lehessünk, ez hangzik felénk Eötvös regényéből. 
A Earthausi a szeretet apoteózisa, s a beléje vetett rendü
letlen hit teszi az optimizmus evangéliumává. 
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