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köthető valamilyen egészen konkrét, a szerző vagy a befogadó életében egy adott pil-
lanatban fellépő feszültséghez, frusztrációhoz vagy lelki szükséglethez; arra nézve, 
hogy milyen életrajzi-szociológiai alapja van az egyes érzelmi hatástípusok megjele-
nésének, legfeljebb feltevéseket lehet megfogalmazni. E dolgozat nem is törekedett 
ilyen összefüggések megállapítására, az egyes verstípusokat sokkal inkább egy adott 
korban elérhető és bizonyos egyének körében népszerű kulturális mintáknak, az 
érzelmek kanalizálására vonatkozó lehetőségeknek tekinti. Az elemzés a két verstí-
pus közötti poétikai-befogadásbeli különbségekre és az implikált közösségképzet 
eltérő voltára kívánt rámutatni.

Az érzelmi hatás szempontjából azt állapíthatjuk meg, hogy a boldogság éneke-
sének versei valóban örömöt kelthetnek, a kései versek azonban nem csak szomorú-
ságot, mint Bíró állítja: vigasztaló funkciójuk is lehet. Az eddigi elemzések szerint 
nemcsak különféle érzelmi hatásokról van szó a versek két csoportja esetében, hanem 
arról is, hogy ezekhez eltérő közösségképzet rendelhető. Ez röviden úgy jellemez-
hető, hogy a vidám versek valamilyen, a derűs érzéseken alapuló közösségbe tarto-
zást implikálnak, a szomorúak pedig mindenféle közösségből való kizártság érzésé-
nek adnak hangot. A részvéten alapuló költészet is potenciálisan társas jellegű, de 
nem az örömöt osztja meg, kelti fel, nem a derű által köti össze a közönség tagjait, 
hanem a kudarcos hőssel való együttérzés által létesíthet kapcsolatot az erre képes 
egyének között. Az együttérzést megcélzó panaszos versekben a közösséghez tarto-
zás igénye csak negatív módon, megvalósíthatatlan vágyként, legfeljebb a hasonlóan 
érzők virtuális közösségének képzetében jelenik meg.72 A dolgozat elején vázolt értel-
mezési keretben ez az individuum újfajta léttapasztalatával összefüggésben, az ön-
azonosság kialakítására vonatkozó érzékeny megoldás lehetetlenségére való refl exió-
ként értelmezhető.

72 Friedrich Vollhardt a 18. századi antropológiai elgondolások (elsősorban a társiasság morálfi lozófi ai 
és természetjogi fogalma) és az irodalom összefüggését vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy habár 
1770 körül (a német irodalomban) változás tapasztalható az irodalmi közlésformákban, de emögött 
nem áll a társiasságra vonatkozó elképzelések megváltozása. Az új irodalmi közlésformákban (mint 
pl. a Werther) az erény altruista eszményei az individuális boldogság és az érzéki vágyak igényével 
konfrontálódnak, az egyén és a társadalmi eszmények közötti ellentét új módon, didaktikus kényszer 
nélkül jelenik meg. A felvilágosodás antropológiájára jellemző társiasság-igény azonban a Wertherben 
is felfedezhető: az elveszett teljességet Werther nem találhatja meg a társadalom megkerülésével a ter-
mészetben és az érzés autonómiájában, a hős bukása így (negatív módon) a felvilágosodás társas esz-
ményét erősíti meg. Friedrich Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis 
von naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert, Niemeyer, 
Tübingen, 2001, 9.
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„Rögzött irány” és „háziélet”
Kemény Zsigmond Férj és nő és Ködképek a kedély láthatárán 
című regényei mint etikai narratívák

Kemény Zsigmond regényeiben, s különösen a nem történelmi témájú epikus szö-
vegekben nagy hagyományra tekint vissza az etikai megközelítésű interpretáció. Az 
etikumnak a narratív szerkezeten keresztül történő vizsgálata ugyanakkor csak az 
értelmezések kis részében kap helyet. Márpedig éppen a narratív etikai vizsgálatok 
segíthetnek elkerülni a moralizáló olvasást, a Kemény-szövegek ironikus jelentés-
rétegeinek mozgósítása mellett.

Az etikai olvasás nem moralizáló lehetőségére hívja fel a fi gyelmet Kemény Zsig-
mond Toldiról írott recenziója, ahol felmerül az etikai értelmezésnek a két regény 
olvasásában hasznosítható lehetősége. Az Arany Toldi-ja című írás Toldi Miklós alak-
jának történetiségét tárgyalva kiemelt fi gyelmet fordít a befogadás etikai összetevőire. 
Hosszasan cáfolja Toldy Ferenc feltételezését, amely szerint Toldi mitikus alak lett 
volna, majd rátér a cselekmény bemutatására, amit értelmező megjegyzéseivel Toldi 
bolyongásának kezdetekor szakít meg. A malomkővel elkövetett gyilkosság Arany-féle 
elbeszélését azért méltatja Kemény (Ilosvai rovására), mert „az ő Toldija oly körülmé-
nyek közt, s oly módon oltja ki egy nemes vitéz életét, hogy ha e gyilkosság történetes 
nem volna is, a legnagyobb mértékben menthetőnek látszanék.”1 Az olvasó „ob jektív 
lelkiismeretére” apellálás helyet Arany a Toldival való azonosulást hangsúlyozza, 
egészen a bírósági felmentés feltételezéséig: „A gyűlölet az ingerlőre hárul; részvé-
tünk Miklós mellett marad. Szánjuk őt, mert meghasonlásba jött, nem kedélyével, 
hanem a törvényekkel. […] Még többet mondok: állítanák Toldit ma nép-jury elé, 
és beszélné el bátyja régibb bánásmódját s a gúnyt és brutalitást, mely a bűntényt 
előidézte, a jury hihetőleg feloldaná a vád alól.”2

Az irodalom olvasásakor ezek szerint lehetőség van a szöveg olyan értelmezésére, 
amely nem felel meg sem a törvényeknek, sem pedig az általános morális előírásoknak. 
Ha Kemény írói gyakorlatát vizsgáljuk ebben az időszakban, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az 1850-es évek első felében keletkezett regényeiben hiányzik a – Kemény 
szerint – Toldi képviselte megbékélés az „objektív” lelkiismeretet jelentő törvények 
és az etikai értelmezés között. Pontosabban fogalmazva a kettő közti viszony válik 
témává: a Férj és nő vagy a Ködképek a kedély láthatárán úgy is olvashatók, mint a morá-
lis megítélés és az etikai követelmény közti feszültség narratívái. Míg a Toldi esetében 

1 Kemény Zsigmond, Arany Toldi-ja = U., Történelmi és irodalmi tanulmányok, II., Franklin, Buda-
pest, 1907, 339.

2 Uo. A gyilkosság okai mellett az elbujdosás két megjelölt okában is Arany „fi nom tapintatát” látja Ke-
mény: Miklós nem akar bátyja gyilkosává válni, valamint dicsőséget akar szerezni a király udvarában.
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Kemény szerint „Arany […] kiengesztelte erkölcsi fogalmainkat”, addig a korszak 
regényeiből éppen az egyértelmű ítélkezés hiányzik.3 Kemény Zsigmond regényei 
olyan allegóriákként értelmezhetők, ahol a szereplők az eseményeket egymástól eltérő 
módon olvasva a befogadás feladatává teszik a felkínált értelmezések közti döntést. 
Az 1850-es évek első felében keletkezett alkotásokat a jelentés megalkotásának etikai 
meghatározottsága jellemzi, ami az utolsó három regény esetében a történelem tra-
gikus közegébe helyeződik át.

Az etikai „ködképek”

A Férj és nő és a Ködképek olvasásának etikai meghatározottsága elsősorban a sze-
replők valóságfelfogásának megítéléséből származik. A vizsgált korszak regényei 
(rész ben már címükben is) visszatérő metaforák formájában tüntetik ki a valóságos-
nak vagy a normálisnak tekintettől való eltérés formáit (anélkül, hogy a valóságot 
„lényege szerint” megismerhetőnek mutatnák). Az „öncsalás” a Férj és nőben olyan 
technikákra utal, melyek révén Kolostory Albert igyekszik énje integritását fenn-
tartani. A regény túlnyomó része megfeleltethető Kolostory „öncsalásainak”, a cse-
lekményt részben ez szervezi. Egyetlen példát kiemelve, amikor Kolostory értesül 
bátyja házasságának meghiúsultáról, utólag szembesül saját házasságkötésének való-
di okával; ez a belátás azonban újabb „öncsalásra” készteti, amit ideiglenesen elodáz 
feleségének személyisége. A narrátor a következőképpen írja le lelkiállapotát: „Látta, 
hogy tulajdonképpen elhamarkodásból kérte meg Eliz kezét, s mi még rosszabb vala, 
hinni kezdé, hogy Adél azért szakított Tamással, mert őt szereti. Gyúlékony eszének 
e délibábja annyi ábrándos, de valónak rémlő tüneménnyel borítá kedélyvilágának 
láthatárát, hogy csupa ködalakok miatt az életet, mely körüle virított és mosolyga, 
hogy üres merengésért föláldozza, ha Eliz nem lett volna oly élvezetes, oly vonzó te-
remtmény, kit kebléhez szorítani és a jelennel békétlenkedni még Albertnek sem 
volt könnyű feladat”. (FN, 151.)4

A „rögeszme” és a „ködkép” a Ködképekben ehhez képest inkább azt az ideológiai 
alapú elvakultságot jelenti, amely miatt Jenő Eduárd nem képes szándékainak meg-
felelően társadalmilag hasznosan cselekedni. A „ködképek” olyan eszmék, amelyek 
esetében az eszme és a valóság közti különbség leküzdése önmagában válik fontossá, 
egyszerre távolodva el eszmétől és valóságtól. Ugyanakkor ebben a regényben is talál-
ható egy, a saját személyiségének egységét mindenek fölé helyező szereplő történetét 

3 A közelmúlt Toldi-irodalma erőteljesen hangsúlyozza Arany János művének diszharmonikus elemeit: 
Szili József, Arany János: Toldi (trilógia), Akkord, Budapest, 1999, 16–17.; Szilágyi Márton, Bűnbe-
esés és megtisztulás = A magyar irodalom történetei, II., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres 
András, Gondolat, Budapest, 2007, 296.; Milbacher Róbert, Az emlékezet balzsama. Az Arany-ha-
gyomány a magyar kulturális emlékezetben, Ráció, Budapest, 2009, 186–187.; Kovács Gábor, A törté-
netképző versidom. Arany János elbeszélő költészete, Argumentum, Budapest, 2010, 96–119.

4 A Férj és nő, valamint a Ködképek a kedély láthatárán szövegére vonatkozó idézetek lelőhelye: Kemény 
Zsigmond, Férj és nő. Ködképek a kedély láthatárán. Szerelem és hiúság, szerk. Tóth Gyula, Szépiro-
dalmi, Budapest, 1968. A továbbiakban a főszövegben FN és K jelölésekkel utalok a regényekre.

elbeszélő eseménysor: Villemont Florestannak feleségével szembeni viselkedése is 
– Kolostoryhoz hasonlóan – korábbi önképének fenntartását szolgálja önmaga fel-
szarvazását követően.

Mind az „öncsalás”, mind pedig a „rögeszme” olyan kategóriák, amelyek jelenté-
sében az ismeretelméleti jelentőség összekapcsolódik az etikaival. A valóság fi gyel-
men kívül hagyása akár a személyiség integritásának fenntartása érdekében, akár 
a kívánatosnak tartott társadalmi állapot elérése miatt történik, egyaránt erkölcsi 
kérdéseket vet fel. Mindkét regényben összekapcsolódik a társadalmi valóság jogos 
kritikája és a kritizált valóság mechanizmusaitól való eltekintés. Kolostory Albert 
viszolygása a parlagiasságtól és elvágyódása az értékesebbnek tartott múltba együtt 
jár hiúságának, saját értékességének mindenek fölé helyezésével – még azon az áron 
is, hogy átveszi a prózainak tartott jelen erkölcstelen technikáit. Jenő Eduárd ideo-
lógiai céljainak megvalósítása, a valóság ideális állapotának elérése szempontjából 
nem tartja fontosnak a társadalom hagyományos működésével való számvetést, s olyan 
eszközöket is felhasználhatónak tart, amelyek végső soron saját céljainak nemességét 
ássák alá. „A földesúr éjjel-nappal őrködött, hogy úrbéresei az ő jól átgondolt terve 
nyomán okvetlenül és szünetlen boldogok legyenek, de az úrbéresek szerették volna, 
hogy saját tetszésük szerint lehessenek néha boldogtalanok is. Ezért sok villongás 
támadt, s gyakran alkalmaztatott az úgynevezett üdvös szigor.” (K, 427.) Ennek kö-
vetkeztében az elbeszélő szerint elvesztette annak lehetőségét, hogy tetteit erkölcsi-
leg indokolja meg: „De a tapasztalás itt is hamar bebizonyította, hogy aki egyszer 
az erőszakolás terére lépett, az többé nem számíthat erkölcsi indokokra.” (K, 433.) 
A testi fenyítésen túl Jenő gróf – emberboldogító céljai elérése érdekében – az örökös 
jobbágyságot is szívesen visszaállítaná: „Jenő gyűlölséggel gondolt a költözési jogra. 
Ha az örökös jobbágyság nem töröltetett volna el, úgy ő végtére is boldoggá tehetné 
a szeretett hat falut. […] Így álmodozott Jenő, s visszaóhajtá az örökös jobbágysá-
got csupa emberszeretetből.” (K, 428.)

Az erkölcsi imperatívusz és a szereplői moralitás közti feszültség mindként re-
gényben a családi, házastársi kapcsolatok kontextusában jelenik meg. Kolostory há-
zassága sértettsége, végső soron önképének igazolásául köttetik, s megromlása is 
külső hatásnak, Iduna csábító megjelenésének köszönhető. Megismétli azt a hibát, 
aminek elkövetését Adél házasságkötésének meghiúsultakor már felismert egyszer 
(ha téves okokkal magyarázva is). „Nincs megszégyenítőbb, mint ha ügyetlenségünk 
miatt magunkat egy nő által mellőzöttnek hisszük. Kolostory, midőn Idunát meg-
csókolta, nem volt bele szerelmes, de midőn másnap hidegen fogadtatott, e nő bírha-
tása sértett büszkeségének egyedüli elégtételévé lőn.” (FN, 202.) Kolostory Albert 
számára a hiúságból kötött házasság nem jelentett erkölcsi problémát, ahogy a há-
zasságtörés sem. Iduna ugyanakkor több síkon is a csábítást jelenti Albert számára. 
A cselekmény során fokozatosan megismert élettörténete Albert számára a Norbert 
család körében már-már elfogadott polgári életformához képest a kalandot, a szokat-
lant jelenti (ennek részeként a szentléleki kastély világosan összekapcsolja Iduna nem 
mindennapiságát Albert középkorba vágyódásával); ugyanakkor Iduna a nőisége 
révén is csábító hatást gyakorol Albertre.
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Iduna terhességével olyan döntési helyzet áll elő, amikor eszméinek, vágyainak 
ütközése révén lehetőség nyílna Albert számára a saját személyiségével való szembe-
sülésre. A prózai jelenhez képest regényesnek tekintett múlt értékei iránti rajongása 
és Iduna iránti vágya, illetve az ezekből következő válási szándék éppen azokkal az 
értékekkel fordítja szembe, amik elsodorták korának viszonyaitól és amelyekkel eddigi 
cselekedeteit indokolta. Kolostory olyan döntés elé kerül, amelynek révén mindenkép-
pen sérül addig jól-rosszul fenntartott önképe: „Meg volna semmisülve egész múltam, 
s homály borulna nevemre.” (FN, 264.) A református hitre való áttérés személyiségé-
nek hitbéli identitását tenné semmivé, a hittagadás bűnével való szembe sülés – a szent-
ágostai plébános szavaival – egészen a „rajongás és ábrándozások” tévelygésébe veze-
ti. (FN, 269.) Amikor Muzsla levelében azt olvassa, hogy az elválás útja a hűtlenség 
mellett Eliz apja általi erőltetésének elismerése, hiúságának mindkét tárgyát veszve 
látja: „Szent ég! Hitemet s ezzel egész politikai múltamat szerelmemért… ah, nem… 
a férfi becsületért Iduna lába elé dobtam. Ily tett mellett csekélység már, hogy fog-e 
több botrány reám vettetni.” (FN, 272.) Önmaga elvesztésének a veszélye rémálmo-
kon keresztül egészen Eliz meggyilkolásának tervezéséig viszi Kolos toryt – ezt a fo-
lyamatot állítja meg Praslin herceg gyilkosságának hírlapi feldolgozása.

Kolostory Albertnek egészen öngyilkosságáig sikerül elodáznia az Elizzel szem-
ben elkövetett bűnök belátását. Ahogy válási szándékának bejelentését, úgy öngyil-
kosságát is újsághírek formájában megjelenő történetek váltják ki – a végső döntések 
meghozatalához is mintákra van szüksége, amelyek felolvasók és hallgatók mora-
lizáló kommentárjai révén kapják meg cselekvését kiváltó jelentésüket. Az első hír 
a spanyol királyné válásáról való hírlapi találgatás, amelyről beszélgetve Terényi pro-
vokálja a válási szándékot még nem ismerő Elizt, akinek szavait Kolostory félreértel-
mezve elszánja magát szándékainak bejelentésére: „Norbert a kényes tárgyat nem 
akarta folytatni, de a tanácsos úr nagy hajlamot érezvén a vitatkozásra, egy könnyű 
fordulattal Eliz ítélete alá bocsátá a kérdést. Kolostory kémlő tekintetet vetett nejére, 
ki a szigor mellé nyilatkozott. – De mit tegyen a szerencsétlen fél – dörmögé Nor-
bert. – A nő tűrjön – válaszolta Eliz. – És a férfi ? – tudakozódék Terényi kiván csían. 
– A férfi … a férfi … ó ez különben is könnyen szokta magát vigasztalni. – Eliz, ki 
Albert tervéből semmit sem gyanított, szavait minden célzás nélkül ejté, de Albert 
arca viaszsápadt lőn. Ő akadályt fog vetni, gondolá, s kebléből a tegnapi szelíd benyo-
más eltűnt. A harc, a küzdés eszmélye fölidézte az ellenszenv érzését.” (FN, 254.) 
A Kolostory élettörténetét lezáró történet szintén újságok tudósításaiból áll össze 
(Praslin herceg házasságtörése és gyilkossága), amelyeket Poliodóra olvas fel és ér-
telmez. Poliodóra, kinek Albert római tartózkodása idején nem volt közömbös, 
tesz róla, hogy – Albert gyilkosságot is tervezgető rögeszméjének ismerete nélkül – 
a hírré vált házasságtörés a reggeliző társaság számára Albert cselekedeteinek ana-
lógiája legyen („És Poliodóra megint olvasni kezdett azon tökéletes előadással, mely 
a gondolat és az indulatok árnyalatait mesterileg tudta visszatükröztetni.” FN, 289.). 
A meggyilkolt hercegné naplójának és leveleinek felolvasása alatt csatlakozik a tár-
sasághoz Eliz, akit (a hírlapokban szereplő csábítónak Idunaként való azonosítása 
után) Kolostory Praslinnéként azonosít. A hírlapi történet és a regénybéli cselek-

mény lehetséges folytatásának azonosítása váltja ki Kolostoryból a megbánás reak-
cióját, majd a két történet azonosításának elkerülése érdekében az öngyilkosságot. 
Az elbeszélő hangsúlyozza, hogy kivételes, ünnepélyes, katartikus pillanatról van 
szó, amikor Kolostory feleségéhez járul, majd szobájába megy: „Albert szeméből 
könny gördül ki, s neje kezét érintvén ujjai, lassan felebb emelték, míg az ajkaihoz 
közelebb jött. Ekkor egy forró csókot nyomott rá, és a szobából távozott. E néma és 
rejtélyes értelmű jelenet még a szigorú Poliodorára is mély hatást gyakorolt. Ünnepi 
csend következett.” (FN, 290.)

Jenő Eduárd népboldogító tevékenységének kudarcát is a házastársi kapcsolat 
megromlása teszi nyilvánvalóvá. Az elbeszélő Várhelyi szerint „Stephania – mint a 
mai házasságoknál szokás – nem egészen szerelemből és nem is egészen érdekből 
ment férjhez”, de férjén múlt házasságuk boldogsága: „Örömest szívéhez szorította 
volna a férjet és a nagyvilágot. De ha egyiket föl kell áldozni a másikért, akkor a há-
zasság könnyen legyőzné nála a társaságok utáni vágyat. Csakhogy aztán akinek 
kezét adta, azt egészen bírhassa.” (K, 446.) Jenő Eduárd azonban felesége mellett 
teremtett magának egy másik, Pygmalion szobrával párhuzamba állított szerelmet, 
a népboldogítás rögeszméjét: „Mert Jenő nején kívül szeretett még… nem asszonyt, 
nem leányt, de egy ezeknél sokkal elfoglalóbb és követelőbb teremtményt, tudni-
illik rögeszméjét, e pigmalioni szobrot, mely magát a szobrászt őrültségig megbabo-
názta, e sóvár, édelgő, kielégíthetetlen és zaklató ábrándképet, mely mindig áldozatot 
kért, hogy élhessen, mindig ígért, hogy semmit ne teljesítsen, és közel volt, a szem 
előtt lebegett, hogy azt, ki el akarja érni, szünetlenül messzebb csalogassa.” (K, 446.) 
Ez a maga teremtette eszme válik „rögeszmévé”, „ködképpé”, „ábrándképpé,” s viszi 
Jenő grófot egyre távolabb a valóságtól.

Stephania, látva, hogy férje egyre erőszakosabb eszközökhöz nyúl céljai elérése 
érdekében, elhidegül Jenő Eduárdtól, s először a kárvallott jobbágyokon, majd Adol-
fon igyekszik segíteni, végül a barackok leszakításának tilalmát megszegve szembe-
síti a grófot „rögeszméjével”: „A gróf pedig most először volt szabályai végrehajtása 
körül zavarban. Elve, a következetesség s egy démoni ösztön, mely nejében a merésszé 
vált versenytársat szerette volna megalázni, messze, igen messze ragadták őt. To-
vábbmenni vagy hátrálni? Ez volt a kérdés, s Stephania látta, hogy a szilárd férj ke-
zében reszket azon kis műszer, mely nevetséges és ferde módon lőn a háziélet és egy 
rögzött irány közt határozó eszközzé.” (K, 476.)

Bár mindkét regény főszereplője egy a maga számára erkölcsileg igazolt szemé-
lyiség érdekében kerül szembe a társadalommal és házastársával, ideológiai céljaik 
szempontjából különbözik történetük. Míg Kolostory a múltba helyezett, szárma-
zás- és hitbéli ideálok mentén igyekszik felépíteni énjét, pontosabban elkerülni az 
önmagával való szembenézést, addig Jenő Eduárd jelenének társadalmát igyekszik 
megváltoztatni, legalábbis a saját hatókörében, így állítva szembe „rögzött irányát” 
a „háziélettel”. Fontos különbséget jelent a kijelölt eszmények és azok elérési módja 
közti különbség: míg Kolostory Albert számára csak házasságtörését követően vá-
lik valóban fontossá hite és családi hagyománya, addig Jenő Eduárd leszerelésétől 
Stephania felszenteléséig kitart a népboldogítás eszméje mellett. Mindkettejük iden-
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titást adó eszményei erkölcsileg devalválódnak, mégpedig személyes döntéseikkel, 
annak a módnak a kiválasztása révén, ahogy eszméiket megvalósítani igyekeztek. 
Kolostory Albert ezt az ellentmondást öngyilkosságával szünteti meg, Jenő Eduárd 
pedig Stephanie apácává válásával addigi erélyéhez képest éppen az ellenkező vég-
letbe esik és felhagy birtokai mindenfajta felügyeletével, végül pedig a kötelezvénye-
ket megsemmisítő ebéddel leszámol múltjával.

Etikum és elbeszélői szerkezet

Amennyiben a Férj és nő és a Ködképek olvasásának etikai összefüggéseit vizsgáljuk, 
nem feledkezhetünk meg arról az alapvető különbségről, amely a két szöveg narratív 
szerkezete között fennáll. Míg a Férj és nő viszonylagos narratív egyneműsége lehe-
tővé teszi akár a morális példázat szerinti olvasatot is,5 addig a másik regény eseté-
ben az elbeszélés többszörös rétegzettsége megakadályozza ezt. A Ködképek mindkét 
közelmúltból származó értelmezése összefüggésbe hozza a regény értelmezésének 
narratív és etikai összetevőit. Barta János szerint „ez az epikus mű Kemény leg bi za-
rabb alkotása; a benne ábrázolt világ, eseményeivel, szereplőivel olyan labirintusfé-
lébe van bonyolítva.”6 Ez a narratív összetettség összefügg az etikum sokrétűségével 
– ahogy Barta fogalmaz a Jenő Eduárddal szembenálló értékrendszerekkel kapcso-
latban: „az életformák változatossága együtt jár az értékrendszer változatosságával. 
A regény világán belül maradva is relatívvá lesz az értékelés: ami az egyik dimenzió-
ban jó vagy annak látszik, az a másikban a legfőbb rossz képét ölti magára.”7 Sokkal 
nagyobb fi gyelmet fordít a regény elbeszélő szerkezetére Szegedy-Maszák Mihály, 
aki a romantikus irónia jegyében értelmezi a Ködképeket. „Föltehetően ez az egyet-
len műve Keménynek, amelyben az elbeszélő helyzet a történetmondónak elsődleges 
szerepet juttat a cselekvő énhez képest. Az első szótól az utolsóig Várhelyi az elsődle-
ges elbeszélő…”8 Szegedy-Maszák a történetek közvetítettségéből származó jelentés-
beli viszonylagosságot Várhelyi karakterének passzivitása révén kapcsolja össze a re-
gény etikumának kérdésével: „A romantikus irónia boldogság és boldogtalanság, jó 
és rossz, élet és halál kérdései fölé emeli a Ködképek történetmondóját.”9

Ahogy Szegedy-Maszák is kiemeli, a regény elsődleges elbeszélője Várhelyi, csak 
az ő narrációja révén ismerjük meg a Ködképek történeteit: ő beszéli el Jenő Eduárd 
történetének döntő részét, Cecil neki mondja el Villemont Florestan történetét, el-
beszélőként és többször hallgatóként is részt vesz a szöveg valamennyi eseményé-

5 Ugyanakkor fi gyelembe kell venni a nézőpontváltások és az elbeszélő korlátozottság fontos szerepét, 
ahogy azt Szegedy-Maszák Mihály Kemény-monográfi ája hangsúlyozza, részben Barta János Férj és 
nő-tanulmánya vonatkozó megjegyzéseinek kritikájaként. Szegedy-Maszák Mihály, Kemény Zsig-
mond, Kalligram, Pozsony, 2007, 124–128.; Barta János, A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényé-
ről, Akadémiai, Budapest, 1985.

6 Barta János, Ködképek a kedély láthatárán – egy különös Kemény-regényről = U., A pálya végén, Szép-
irodalmi, Budapest, 1987, 164.

7 Uo., 174.
8 Szegedy-Maszák, I. m., 150.
9 Uo., 156.

ben. Ennek köszönhetően a regény történetei kölcsönösen értelmezik egymást. Így 
kerül kapcsolatba Jenő Eduárd története Villemont Randonéval és Florestánéval, 
illetve ezeket a kapcsolatokat részben lefedve Várhelyi és Cecil-Ameline történeté-
vel. Ahogy Szegedy-Maszák Mihály fogalmaz: „Végső soron a mű két-két főszerep-
lőjének sorsa közös nevezőre helyeződik. Jenő Eduárd társadalmi átalakítást célzó 
tevékenysége éppúgy az egyéni önzés megnyilvánulásának látszik, mint Villemont 
Florestán szadisztikus voluntarizmusa, mely az egyéni akaratot azonosítja a legfőbb 
értékhordozóval. Hasonlóképp, Cecil-Ameline cinizmusa sem különbözik lénye-
gesen Várhelyinek a döntésképtelenségétől […]. Sőt még általánosabb szinten mind 
a négy sors hasonlóvá válik”.10

Villemont Randon és Jenő Eduárd kapcsolata egymás megítélésének kiazmikus 
mintájában rendeződik el. Először Villemont táplál kétségeket lánya és Jenő Eduárd 
házasságának boldogsága iránt, majd Jenő gróf kénytelen szembesülni az örökség-
ként ráhagyott élettörténetében saját sorsával. Bár az első olvasat után kijelenti, hogy 
„maradtunk régi nézeteink mellett” (K, 346.), a későbbi események felől olvasva az 
önéletrajz Jenő Eduárd élettörténetének pretexusaként működik, hiszen életének 
utol só éveiben – az erélytelenséget is túlzásba vitt módon gyakorolva – lemond 
minden népboldogító szándékról. Villemont Florestán történetével sokkal közve-
tettebb módon tart kapcsolatot Jenő Eduárd sorsa. Bár „mindkét hősre jellemző az 
önteltség, mindketten többet képzelnek magukról, mint amit az elbeszélő állít ró-
luk”,11 Jenő gróf szándékai erkölcsileg jóval magasabb rendűek, míg Florestán csak 
arisztokratikus jogainak gyakorlásában látja saját szerepét.

Várhelyi és Cecil, mivel hasonló tapasztalataik révén átlátnak egymáson, nem ér-
tik félre egymás viselkedését: Várhelyi magát a hervadt és kiszáradt, ám az őt lassan 
megölő indák és liánok miatt érdekesnek tűnő fákhoz hasonlítja, míg Cecilről azt 
állítja, hogy Pestre visszatérve „magával az érzések helyett inkább az érzések ismere-
tét és művészi kifejezését hozta el.” (K, 303.) Szoros kapcsolatukat az egymásnak 
elbeszélt történetek biztosítják. Ez a viszony, a történetekkel való társasjáték (Sze-
gedy-Maszák) magában rejti a történetek csábításra való használatának lehetőségét, 
ennek következményeként pedig kettejük kapcsolatától teszi függővé a példázatos 
jelentésüket megfejtő kódot (ráadásul mindezt Várhelyi nézőpontjához kötve). A nar-
ratív szituációval számot vető értelmezés alapvető kérdése, hogy az unalom elűzésén, 
az udvarláson, kacérkodáson túl a történetek alakítása további (morális, ideológiai) 
allegorikus jelentést is hordoz vagy alapvetően a történetek közös megalkotása hozza 
létre a Ködképek cselekményét.

Etikum és elbeszélés

A két regény értelmezésének etikai meghatározottsága szorosan összefügg a regé-
nyekben elbeszélt történetek egymást értelmező mivoltával és a karakterek megalko-
tására gyakorolt hatásával. Azoknak a kérdéseknek, amelyek a két regény értelmezé-
10 Uo., 157–158.
11 Uo., 159.
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se során az etika, elbeszélés és irónia fogalmai révén felmerültek, az etikai kritika, 
illetve a narratív etika körébe tartozó irodalomtudományos vizsgálatok biztosítanak 
tágabb kritikai horizontot.

Az 1980-as évek második felében irodalomtudományos irányzatként jelentkezett 
etikai kritikában a kezdetektől nagy szerepet kapott a narrativitás.12 A humanista 
hagyományt folytató kritikusok az irodalmi művek, elsősorban az epikus alkotások 
olvasása révén gondolták újra esztétikum és etikum kapcsolatát. Az etikai kritikának 
ez a hagyománya voltaképpen a (posztstrukturalista) „elméletet” (de sokszor a struk-
turalizmus belátásait is) megkerülve, a regényekben kimutatott sorsokban látja az 
olvasás tárgyát. Ekkor a regényekben azok referencializáló, sokszor moralizáló ér-
telmezése révén tanulmányozhatjuk az etika tárgyát, az embert, annak döntéseit és 
elveit. Etika és irodalom e humanista hagyományának egyik legnagyobb hatású 
képviselője, Martha Nussbaum szerint a regények az etikai gondolkodás formái, az 
olvasók pedig a regények karaktereihez való etikai viszonyuk révén képessé válnak 
a társadalomban való tudatosabb életre. Az alapvetően regényekkel azonosított iro-
dalom így a morális gondolkodás formájává válik.13

A humanista etika kritikájaként is tekinthetünk az úgynevezett narratív etikára. 
Nem véletlen, hogy két legjelentősebb képviselője, Geoff rey Galt Harpham és Adam 
Zachary Newton egyaránt bírálják Nussbaumot, aki szerintük az irodalmi szöveget 
annak fi lozófi ai szempontú értelmezésével helyettesíti. Ennek következtében elte-
kint az elbeszélés közvetítettségétől, (irodalom)kritikátlanul létesítve kapcsolatot 
szerző és szereplő, szereplő és olvasó, szerző és olvasó között.14

Harpham Getting it Right című könyvében még általában az etika sajátjának tar-
totta a tény és érték szembeállításán való túllépést (az etikában látva tények és értékek 
egymásba alakulásának területét), mivel az etikát meghatározó viszony, a „van” át-
alakulása az „így kell lennie” állapotává éppen ezen a kettősségen alapul.15 Shadows 
of Ethics című műve már jóval nagyobb szerepet szán a narratíváknak mint e túllépés 
vagy közvetítés főszereplőjének: a tény–érték-dichotómia a narratívák cselekmé-
nyén keresztül számolódik fel, mivel a cselekmény a szükségszerűség olyan formális 
elvével rendelkezik, amely legyőzi a kettő összekapcsolásával szembeni ellenállást. 
Másképpen fogalmazva, a narratívák a tény–érték-szembenállást megfordítások, 
egymásra rétegződések mozgásává teszik: a szembenálló elemek megőrzik integri-
tásukat, de nem mint konstituáló elemek, hanem mint egymáson áttűnő rétegek. 
Harpham szerint éppen ez a narratíva olvasásának logikájában megjelenő feszültség, 
folyamatos szembeszegülés, ellenállás, másság az etikai elem az irodalomkritikában.16

12 Az etikai kritika magyar nyelvű reprezentálást lásd: Helikon 2007/4. (Etikai kritika), szerk. Bényei 
Tamás – Z. Kovács Zoltán.

13 Martha C. Nussbaum, Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford UP, Oxford, 
1990, 391.

14 Adam Zachary Newton, Narrative Ethics, Harvard UP, Cambridge, 1995, 61–63; Geoff rey Galt 
Harpham, Shadows of Ethics. Criticism and the Just Society, Duke UP, Durham, 1999, 228–229.

15 Geoff rey Galt Harpham, Getting It Right. Language, Literature, and Ethics, Chicago UP, Chicago, 
1992, 18–27.

16 Harpham, Shadows of Ethics, 38–43.

Newton, hasonlóan Harphamhoz, szintén nem normatív módon, tartalmi kér-
dés ként kezeli az irodalmi művek jelentésének etikai aspektusát, hanem olyan logi-
kaként, amely a strukturálisan adottból származik, s az elbeszélés és az értelmezés 
eredménye között elhelyezkedve a narratíva olvasásában azonosítható. „A narratív 
etikára vonatkozó saját elképzelésem mögött […] kizárólag az elbeszélés mint etika 
alapfeltevése rejlik: a történetmondásnak és a személyek fi kcionalizálásának etikai 
következményei, illetve azok a kölcsönös igénybejelentések és követelések, amelyek e 
folyamat során egymáshoz láncolják az elbeszélőt, a hallgatót, a tanút és az olvasót.”17 
Míg Harpham az etikai kritika lehetőségét a narratíva cselekményének mint a puszta 
adottságként létező kiinduló szituáció „így kell lennie” állapottá alakulásának értel-
mezésében látja, addig Newton az elbeszélés etikumának a narratív diskurzus elemei-
ként történő értelmezését tartja alkalmasnak arra, hogy az irodalmi szövegekben az 
imperatív elemet ne előzetes elméleti megfontolások alapján értelmezzük.

Newton hármas szerkezetként írja le a narratív etikát: „a történetmondás etiká-
ja [narrational ethics]”, „a megjelenítés/ábrázolás etikája [representational ethics]”, 
„a hermeneutika etikája [hermeneutical ethics]”. Az első az elbeszélői helyzetben, 
az elbeszélő, a történet és a szereplők viszonyrendszerében rejlő etikum; a második a 
szereplők személyekként való azonosításában, az én elbeszélővé vagy elbeszéltté ala-
kításában lévő felelősség etikuma; a harmadik a magányos olvasás vagy az inter szub-
jektívvá váló értelmezés etikuma.18

Amennyiben a két regény narratív szerkezetéből kiinduló interpretációban moz-
gósítjuk a cselekmény mint rétegződés etikai modelljét és Newton hármas szerkezetű 
narratív etikáját, akkor új szempontokat nyerhetünk mind Kolostory „öncsalásának”, 
mind pedig a Ködképek „rögeszméinek” értelmezéséhez, etikai szerephez juttatva 
a két regény elbeszélői szituációjának sajátosságait is. A narratíva etikumának két 
eltérő megvalósulását láthatjuk a két műben. A Férj és nő főszereplője, Kolostory 
Albert élettörténetének során az általa követendőnek vélt elvek, eszmék egyre nyil-
vánvalóbb ellentmondásba kerülnek cselekvéseinek valódi okaival – először az elbe-
szélő hallgatója számára, nem utolsósorban a narrátori refl exióknak köszönhetően, 
majd Kolostory számára is. A cselekmény szintjén azonban, ahogy láttuk, újabb és 
újabb „öncsalással” helyettesíti az ellentmondással való szembesülést. E rétegződés 
szempontjából sem lényegtelen, hogy a regény cselekménye nem zárul le Kolostory 
öngyilkosságával, a záró jelenetben Zörény Iduna és Terényi házasságáról értesü-
lünk: ez az esemény nem adja meg Albert halálának a tragikumot, nem engedi meg, 
hogy élete befejezése az önmagával való szembenézésként legyen olvasható. Az élet-
történeten túlfutó cselekmény a kisszerűséget hangsúlyozza, visszamenőlegesen is 
megmutatva, milyen felszínes volt Kolostory viszonya a korábban a család, a vallás 
vagy a politika körében felmerült eszmékhez. A szöveg szintjén így az etikai jelentés 
is többrétegűvé válik, mivel Kolostory eszményeit csak „öncsalásának” eszközeiként 
ismerjük meg. (Norbert Lipót nézőpontja jelenthetne kivételt, de az ő biedermeier 

17 Adam Zachary Newton, Narratíva mint etika, ford. Bényei Tamás, Helikon 2007/4., 588.
18 Uo., 596–598., 606.
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idillje kevésbé érzékeny Albert ideáira.) A Ködképek esetében nem egy szereplő élet-
története révén, hanem több szereplő életével kapcsolatos eseménysorok összefüg-
gésbe állításával valósul meg a regény rétegződésként értett narratív etikája. A törté-
netek társasjátékszerű elbeszélése által az eszmék és a megvalósulás nem csak az egyes 
eseménysorokban kerül ellentmondásba, hanem azok összevetése révén is. Ville mont 
Florestán szerencsétlenül sikerült tréfája és következményei nem csak a saját arisz-
tokratikus elveinek jogosultságát kérdőjelezik meg, hanem allegorikus kapcsolatba 
kerülnek Jenő Eduárd és Stephania megromlott házasságával is. A Jenő gróf erősza-
kos népboldogításának és rosszul alkalmazott következetességének következménye-
ként előállt szituáció, amely kapcsolatuk megszakításának közvetlen oka, a Villemont 
Florestán arisztokratikus gőgjének és könnyelműségének köszönhető epizóddal lép 
párbeszédbe. A két történetet így a Villemont család érintettségén túl összekap-
csolják a viszályba forduló szándékok és azok önsorsrontó következményei is.

A két főszereplő személyiségét eltérő etikai narratívák reprezentálják. Kolostory 
személyiségének „változatlanságát” éppen az „öncsalás” állandó váltómozgása biz-
tosítja, ami lehetetlenné teszi jellemének identifi kálását (az illúziónak bizonyuló 
eszményt mindjárt egy újabb, identitást biztosító „ábrándképre” cseréli, elkerülendő 
a valósággal, az önmagával való szembesülést). Ezzel szemben Jenő Eduárd történe-
tében éppen a „rögeszméhez” való görcsös ragaszkodás torzítja el személyiségét (szem-
beállítva őt feleségével, a boldogítandó jobbágyokkal, saját társadalmi osztályával). 
Bár Barta János kissé túloz, amikor úgy fogalmaz, hogy Jenő Eduárd történetében 
„az utolsó stádium már a kacagó őrült”,19 a gróf kétségtelenül nem addigi cselekvései-
nek rögeszmésségét ismeri be, amikor gyönyörködve nézi birtokának pusztulását, 
addigi terveinek teljes kudarcát, s a kötelezvényeket fi dibuszként visszaadja adósai-
nak. Ez utóbbi epizódban, Cecil férjének elbeszélése szerint, „Jenő Eduárd gróf, ki 
közülünk észrevétlenül osont ki, szobájába zárkózott, s midőn komornyikja a történ-
teket jelenteté, könnyült kebellel sóhajtott föl: – Istennek hála, semmim sincs a gyű-
lölt múltból, ott vagyok, hol kezdettem!…” (K, 499.) Az ideológiai vakság beismerése 
a valóságszemlélet megváltozása helyett csupán a kezdeti (a népboldogítást és házas-
ságát megelőző) állapot tudatosulás vagy újabb célok nélküli visszaállítása fogalma-
zódik meg. Ebben az esetben is fontos a jelentés etikai összetevője szempontjából, 
hogy a cselekmény ezzel nem ér véget. Egyrészt nem tudjuk meg, hogy a népboldo-
gítás „palinódiáját” követően miként folytatódik a gróf élete; másrészt, s ez sokkal 
fontosabb, a regényt az elbeszélés többszörös közvetítettség, s ezzel összefüggésben 
a példázatos értelmezés bizonytalanságának hangsúlyozása zárja. A narratív szituá-
ció tekintetében nagy jelentőséggel bír, hogy a záró történetet az a tanácsos beszéli el, 
akinek nincs magasabb eszménye a kitüntetések elnyerésénél. Az adósság elengedé-
sét nagybátyja odaköltözése révén a Cecillel való, látszólag boldog házassággal köti 
össze, míg Jenő Eduárd törekvéseinek „jutalma” a kötelezvények semmissé tételével 
legfeljebb az adósok öröme lehet. Ezzel magyarázható, hogy Cecil férje beszámol a 
gróf előbb idézett mondatáról is, amit legfeljebb a komornyik hallhatott. Ugyanígy 

19 Barta, Ködképek a kedély láthatárán, 176.

fontos az is, hogy ennek a történetnek egyik hallgatója és elsődleges elbeszélője az 
a Várhelyi, aki Jenő gróf barátja és egyben Cecil legközelebbi barátja. Várhelyi meg-
lehetősen távolságtartó a derék tanácsossal szemben, s ez a Jenő Eduárdról elmon-
dott utolsó történet estéjének elbeszélését záró megjegyzésében is megjelenik: „Ezzel 
a ta nácsos átölelte nejét, s arca sugárzott talán a boldogságtól, talán a hosszasabbra 
terjedt elbeszélés miatt, mely idegeit fölvillanyozta. Én kezet nyújtva mindkettő-
jüknek, eltávoztam.” (K, 500.) Mindez kihat a regényt záró sorok értelmezésére is: 
„Másnap reggel naplómba tanúságul e sort iktattam: »Rögeszméink gyakran vétke-
sebb tesznek minket és szerencsétlenebbé mást, mint bűneink.«” (K, 500.) Ahogy 
Szegedy-Maszák Mihály megjegyzi, a „korábban elmondottak fölkelthetik a gyanút, 
vajon nem lehet-e kételkedni e végkövetkeztetés hitelében. […] Naplóföljegyzésében 
az elbeszélő saját cselekvésképtelenségét próbálja igazolni, mikor is olyan tulajdon-
ságot bélyegez meg, amely hiányzik belőle.”20

A narratív etikai interpretáció Kemény Zsigmond mindkét értelmezett regénye 
esetében felveti etikum és irónia viszonyának kérdését. Az irónia az eldönthetetlenség 
alakzataként látszólag az etika ellenalakzata lehetne, hiszen kizárja az imperatív értel-
mezést. Ugyanakkor a narratív etika felfogásában az irodalmi szövegek jelentésének 
etikuma nem egy jelentés normatív kiválasztásában rejlik, hanem – a narratív szerke-
zettel számot vetve – a felkínált jelentéslehetőségek érvényre juttatásában. Mindkét 
regény iróniája megfogalmazható a narratív etika kategóriáival. A Férj és nő esetében 
Kolostory Albert karakterének megalkotása során ér össze etikum és irónia, amennyiben 
Kolostory tetteinek megítélése a valóságos és az „öncsaló” én viszonyának értelmezésé-
től függ. A narráció bár érzékelteti Kolostory Albert élettörténe tének példázatosságát, 
ugyanakkor az allegorikus olvasat megalkotásához hiányzik a kód, aminek segítségével 
rögzíteni lehetne, hogy mi is a morális jelentősége a törté netnek. A Ködképek iróniájá-
nak és etikájának kapcsolata magában a történetmondás etikájában rejlik, az elbeszélt 
eseménysorok bizonytalan értékelési státusának következményeként. Itt a narratív 
szituáció meghatározta értékviszonylagosság kínálja fel az ironikus értelmezés lehe-
tőségét. Szegedy-Maszák Mihály etika és irónia kapcsolatát egyenesen a romantikus 
irónia körében tartja meghatározhatónak a Köd képekről adott értelmezésében.

A (narratív) etika és a (romantikus) irónia kapcsolatát csakis abban az esetben le-
hetséges fenntartani az értelmezésben, ha mindkét jellemzőt a regények narratív 
szerkezete alapján vizsgáljuk. A Férj és nő és a Ködképek narratív diskurzusa egyaránt 
támogatni látszik azt a megközelítési módot, amely a két szöveg narratív szerkezeté-
ből származó ironikus értelmezési lehetőségeket nem oldja fel az etika diskurzusá-
ban, nem felelteti meg az Arany János által említett „objektív lelkiismeretnek”. El-
lenkezőleg, a két regény interpretációjában éppen az ironikus jelleget teszi a szövegek 
etikai jelentését konstituáló tényezővé. A két mű jelentésének az értelmezésbe áthe-
lyeződő etikai jellege, a „hermeneutikai etika” termékeny feszültségben tartja (egy-
másra rétegződött lehetőségekként) az etikai interpretáció során felmerült értelme-
zési lehetőségeket.

20 Szegedy-Maszák, I. m., 157.


