
Szemle 1007 

BARL A GYULA: KEMÉNY Z S I G M O N D F Ő B B ESZMÉI 
1849 E L Ő T T 

(Akadémiai, 1970. — Irodalomtörténeti Füzetek, 67.) 

Kemény Zsigmond világképének kialakulását, eszmerendszere 
gyökereinek feltárását, a formálódó egyéniségre való közvetlen és 
közvetett hatások pontos feltérképezését és elemzését ígéri Barla 
Gyula tanulmányának címe. Bár a századelőn napvilágra került 
töredékes művek új támpontokat nyújtottak a Kemény-életművel 
foglalkozóknak — és így felmerült Kemény válságának, pályafordu-
latának problémája is —, arra nem került sor, hogy Kemény' 1845/46-
os válságának okait, az azt megelőző évek egymást kiegészítő és 
egymásnak ellentmondó eszmehatásainak nyomait követve tárják fel. 
A terjedelmes Kemény-irodalom inkább a már kialakult íróegyéniség 
boncolgatásával, a kiérlelt klasszikus művek részletes elemzésével 
foglalkozott, mint a hangját, műfaját kereső Kemény pályakezdé-
sével. 

Barla Gyula tanulmánya a nagyenyedi kollégiumi évektől 1848 
decemberéig követi nyomon Kemény eszmerendszerének alakulását. 
Barla okfejtése teljes kört fut be. Abból a tételből indul ki, hogy bár 
Kemény emberi természete 1835 után (ezt az évet jelöli meg Kemény 
Zsigmond egyénisége kialakulásának) változott, világképe, politikai 
és társadalmi kérdésekben való állásfoglalásai a forradalom végéig 
alapjaiban változatlanok maradtak. Természetes, hogy a külső körül-
mények, a reformkor politikai harcai, a forradalmat megelőző tapo-
gatózó iránykeresés ellentmondásos megnyilvánulásai, befolyással 
voltak Kemény közéleti magatartására és törekvéseire egyaránt. 
De ez inkább forrongó, szenvedélyes alaptermészetével magyaráz-
ható, mintsem eszmei állhatatlansággal. A fiatal Kemény pályáját 
végigkövető gondolatsor azzal a tétellel zárul, hogy a vívódó egyéni-
ség irányváltozásai, önellentmondó megnyilvánulásai nem adnak 
elegendő alapot ahhoz, hogy éles határvonalat húzzunk Kemény 1848 
előtti és utáni gondolatvilága, helytállása és állásfoglalása közé. 
(Sőtér elemző tanulmányainak eredményeire Barla Gyula több ízben 
hivatkozik.) 

Barla Gyula tehát egyetlen nézőpontból közelítette meg témáját. 
Az el-nem-kötelezett Kemény korai eszmeiségét úgy ragadja meg, 
hogy az önálló, egyetlen politikai párthoz, csoportosuláshoz sem csat-
lakozó Keményt állítja középpontba, és a változásokat, fordulatokat 
különböző pártállású barátaihoz, az uralkodó irányzatok vezetőihez 
való kapcsolatainak feltárásával, és e kapcsolatok rá gyakorolt hatásai-
val indokolja és magyarázza. 
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Ennek a módszernek több buktatója is van, s Barla Gyulának nem 
iskerült valamennyit megnyugtatóan kikerülni. 

A tanulmány írója az első fejezetben a várt Kemény-elemzés 
helyett részletes ismertetőt nyújt Kemény emberi kapcsolatairól, 
kulturális- és olvasmányélményeiről, amelyek szerinte döntően 
befolyásolták egyéniségének kialakulását a nagyenyedi évek alatt. 
Filológiai szempontból jelentős és érdekes a Szász Károlyról és Köteles 
Sámuelről szóló terjedelmes rész, — hiszen Szász Károlyhoz fűződő 
barátsága is meghatározza a fiatal Keményt —, értékes az a rövid, de 
pontos körkép, melyet a szerző az európai szellemi mozgalmak 
Kemény környezetében való lecsapódásáról, visszatükröződéséről 
rajzol. Mindez kiegészíti a Keményről kialakult képünket, s ez értéke 
a tanulmánynak. Kár azonban, hogy a tanulmány írója megelégedett 
idézetek, részletek felsorolásával, gyakran a szükséges részletes elem-
zés helyett. 

Barla tanulmányának homlokterébe a későbbiek során Széchenyi, 
Wesselényi és Kovács Lajos tevékenysége, politikai szereplése, 
Kemény hozzájuk fűződő kapcsolatainak elemzése kerül. Holott 
ebből az időszakból már terjedelmes Kemény Zsigmond-i anyag 
állna az irodalomtörténész rendelkezésére, és ezek értékelése teljesebb, 
hitelesebb képet nyújthatna regényirodalmunk e jelentős alakjának 
gondolatvilágáról. De a tanulmányíró itt is megelégszik a tág érte-
lemben vett életrajzi ismertetéssel, amelyben természetesen helyt 
kapnak a kor politikai csatározásainak, pártállásainak bemutatásai is. 
A Keményre kétségtelenül nagy befolyással bíró barátságok rajza 
mindvégig elsődleges marad Barla Gyula elemzésében — és ez tanul-
mányának értékes eredménye —, s csak ezek után, mintegy másod-
lagosan kapnak helyet dolgozatában a művekre való utalások. N e m 
lett volna-e helyesebb, ha a műelemzések kerültek volna a vizsgálódás 
középpontjába, hiszen ezekből világosabbá válhattak volna azok az 
eszmei mozgatók, amelyek az író alkotói habitusát éppúgy, mint 
közéleti szereplését döntően meghatározták. Emberi , eszmei, politikai 
magatartások puszta egymás mellé állításából, egymáshoz való viszo-
nyításából nem kerekedhet teljes kép egy íróról. Hiszen az író — és 
így Kemény is — elsősorban művein keresztül szól magáról, koráról, 
elveiről, politikai szemléletéről; vall azokról az emberi, eszmei hatá-
sokról, amelyek biztosabb támpontot nyújtanak egyénisége felvázo-
lásához, mint azok a maradéktalanul ki nem következtethető kapcso-
latok, amelyek jelen tanulmányban, megfordítva a vizsgálódás sor-
rendjét, indokolatlanul előtérbe kerültek. 

A kettős életű hősök, az ábránd és valóság, a realista igény és a 
túlhevített érzelmek, a kis mulasztások tragikus vétséggé való növesz-
tése, a bűn és büntetés problematikájának ábrázolása a Kemény-
életmű elemzésének kiinduló pontjául szolgálhat, a legkorábbi tőre-
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dékes művektől kezdve a késői nagy regényekig. Barla Gyula azon-
ban csak a Gyulai Pill eszmerendszerének kibogozásával vállalkozik 
arra, hogy a külső életrajzi körülményeket félretéve, a műre kérdez-
zen, és a műből várjon választ. (Bár elemző kedvét itt is fékezi a 
Gyulai Pálról szóló korábbi részletes és terjedelmes szakirodalom.) 

Barla Gyula tanulmányának kétségtelenül a legizgalmasabb része 
az, ahol elszakad a személyekben megtestesülő eszmeáramlatok köve -
tésétől, és szorosan a Kemény-műre koncentrál, ahol csak segítségül 
hívja a már meglevő Kemény- i rodalom gazdag anyagát, de n e m 
ezzel oldja meg felvetett kérdéseit. 

Különös f igyelmet érdemel az a sajnálatosan szűkre szabott rész, 
amelyben a szerző Kemény Zs igmond 1848-as publicisztikai tevékeny-
ségével foglalkozik. Komoly érdeklődésre tarthatna számot, ha a 
Pesti Hírlapban megjelent, névvel, álnévvel, vagy különböző jelekkel 
szignált valamennyi cikk szerzősége a további kutatásokkal pontosan 
meghatározható lenne. így megoldódna egy eddig nem teljesen fel-
derített — és a Kemény életmű megítélésében igen fontos szerepet 
játszó — kérdés: valójában melyek azok a cikkek, amelyek ez időtájt 
Kemény tollából születtek. 

A Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt c. t anu lmány számos ú j 
filológiai adattal gyarapította a Kemény-irodalmat , s bár még sok, 
válaszra váró kérdést hagy nyitva, a további kutatáshoz komoly segít-
séget nyúj that . 

SZALAI A N N A 

T O L N A I G Á B O R : T A N U L M Á N Y O K 

(Akadémiai, 1970.) 

Az Akadémiai I rodalomtörténet VI. kötete Tolnai Gábort az esszé-
írók között tartja számon és n e m alaptalanul. A jelen tanulmány-
gyűj temény, noha az esszé-szerű megformálás kompozíciós és stílus-
beli értékeit változatlanul őrzi, Tolnai Gábor irodalomtörténész por t -
réját a rendszerező filológus és újabb irodalmunk emlékirat-szerzőjé-
nek vonásaival gazdagítja. A figyelmes olvasó ugyanis hamar fe l -
fedezi azt a szerves összefüggést, amely Tolnai Gábor 17—18. századi 
és 20. századi tanulmányait egybefogja, s ez az emlékirat műfajának 
értő kedvelése s az irodalomtörténeti tanulmány keretében lehetséges 
megvalósítása. 

A kötet mindössze tizennégy tanulmányt gyűj t össze, ezek jegyzet-
apparátusa azonban oly gazdag és ismeretlen adatokat oly bőven tar-
talmaz, hogy bizonyos témák — pl. a Radnót i -é le tmű — ismeretének 
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