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TANULMÁNYOK

DOBÁS KATA

Mélység és magasság
Kemény Zsigmond és Zord idő című regényének 
erdélyi recepciója a 20. század első felében

A Kemény-művek sorsinterpretációinak igen jellegzetes fejezetét alkotja a 20. század 
elején keletkezett, a romániai/erdélyi magyar1 recepcióhoz sorolható szövegegyüttes. 
A kiválasztott – első olvasatra kétségkívül homogénnek, egysíkúnak érzékelhető – 
szövegek kultusztörténeti megközelítése válaszokat adhat arra, hogy ez az értelmező 
közösség miért, miért akkor és milyen törekvések mentén alkotta meg a saját Kemény-
képét, és az így létrejött kultusz hogyan járult hozzá egy sajátnak tartott identifi ká-
cióhoz. Vagyis az elsődleges források olvashatóságán túl az akkori intézmények, 
irodalmi kapcsolatok működésmódja is kiemelt szempontja jelen tanulmánynak.

A kultusztörténet-kutatás értelmezői perspektívája olyan szövegek olvasására is 
lehetőséget ad, amelyek jobbára „némák” maradnak a jelen befogadói számára,2 hi-
szen az általuk használt metaforikus, kultikus nyelvhasználat egy recepciótörténeti 
vagy kritikai-értelmezői (amennyiben megtesszük ezt a megkülönböztetést)3 vizsgá-
lat számára semmitmondónak bizonyulhat. Így van ez jelen esetben is: a vizsgált szö-
vegek nem eminens szövegei a Kemény-recepciónak, közülük több csak perodi kák-
ban jelent meg, és a szerzőiket sem tekintik feltétlenül a Kemény-értelmezések 
kiemelt szereplőinek. Az általuk használt nyelv, beállítódás azonban több olyan kér dés-
re is ráirányítja a fi gyelmet, amelyeket az eddigi szakirodalom nem vagy semmiképpen 
nem ebben a kontextusban vizsgált. A Keményre vonatkoztatott állandó jelleggel 

1 A fogalmak használata – problematikusságuk, illetve kiterjedt, olykor széttartó értelmezésük ellené-
re – indokolt: a tárgyalt szövegeket ugyanis nem kifejezetten a tér vagy az idő köti össze, sokkal in-
kább az általuk tematizált tér és idő, továbbá a közös nyelvhasználat és metaforarendszer.

2 Lásd például Porkoláb Tibor, „Nagyjainknak pantheonja épűl”. Közösségi emlékezet, panteonizáció, 
emlékbeszéd, Anonymus, Budapest, 2005, 110–168.

3 Vö. Takáts József, A kultuszkutatás és az új elméletek = U., Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti 
tanulmányok és bírálatok, Kijárat, Budapest, 2007, 117–136.; Gyáni Gábor, Az irodalmi kultuszkutatás 
dilemmái = U., Relatív történelem, Typotex, Budapest, 2007, 21–36.; Rákai Orsolya, S. O. S. – 
irodalom! Kultusz, kritika és irodalomtudomány „közös forrásvidékén” = Klasszikus – magyar – irodalom 
– történet. Tanulmányok, szerk. Dajkó Pál – Labádi Gergely, Tiszatáj, Szeged, 2003, 233–269.
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visszatérő elemek, metaforák és jelenségek természetesen nem csupán ennek a recepció-
történeti szövegegyüttesnek a kiemelt paneljei. Ugyanakkor egy olyan sajátos képet 
adó korpusz, amelynek sajátosságát éppen az adja, hogy – a kultikus beállítódásnak 
és nyelvhasználatnak4 részben megfelelő módon – hangsúlyosan tematizálja az eleve 
elrendelés, az elrendeltség, a végzetszerűség és a sors körül kirajzolódó kérdéseket is.

Eleve elrendelés, nemzet és közösség

Az Ifj ú Erdély című periodikának A magyar irodalom kis tükre: Írói arcképek rovatá-
ban 1929-ben Kemény Zsigmondról is megjelent egy rövid írás. A szerző nélküli 
szöveg írója valószínűsíthetően Jancsó Elemér,5 mivel a rovaton belül az összes írói 
portré, kivéve ezt az egyet, az ő nevével jelent meg.6 Az Ifj ú Erdély című periodikát az 
Ifj úsági Keresztény Egyesület (IKE) kiadóvállalata adta ki, a szerveződés protestáns 
diákegyesületként működött, ennek megfelelően a szöveg illeszkedik a lap többnyire 
vallásos jellegű, nevelő-oktató és ismeretterjesztő szándékú kontextusába:

Kemény Zsigmond művei sohasem tartoztak a sokat olvasott könyvek közé. 
Mély gondolatai, nehézkes stilusa csak a komoly olvasók előtt tárta fel igazi ér-
tékeit. De aki igazán beléjük hatolt, az olyan szellemi kincsekre talál, amilyent 
kevés magyar író nyujt kivüle még. Minket erdélyieket Kemény közelebbről 
érint, mert innen indult ki és ide is tér vissza meghalni; itt Erdélyben játszódik 
le legtöbb regénye mintegy szimbolizálva életével és műveivel az erdélyi sors 
idekötő tragikus erejét és hivatását. Igyekezzünk tehát beléhatolni műveibe, 
megismerni lelkivilágát, mert általa mélyül erdélyi öntudatunk és megismerjük 
azt az elrendeltetést és hivatást, amire bennünket kijelölt az erdélyi magyarság 
érdekében Isten akarata.7

Jancsó cikkében a(z el)rendelés az Isten akaratának sajátos formájaként jelenik meg, 
és a kiválasztottság megképzett tudata párosul a tragikus erejű erdélyi sors képzeté-
vel és az ebből következő hivatástudattal. A folyamat genealógiája a következőképpen 
vázolható fel írása alapján: az Isten akaratából következik a kiválasztottság, aminek 
a megjelenési formája az elhívás, az elhívás következménye pedig a hivatás teljesítése. 
Az elhívás meghallásához azonban nem elég a kiválasztottság, kell az öntudat is, te-
hát az elhívás tudatosítása, a sors felvállalása. Az Ifj ú Erdélyben olvasható Kemény 

4 Vö. Dávidházi Péter, Egy irodalmi kultusz megközelítése = U., „Isten másodszülöttje”. A magyar 
Shakespeare-kultusz természetrajza, Gondolat, Budapest, 1989, 1–27.

5 1905-ben született Marosújváron, és 1971-ben halt meg Kolozsváron. A későbbiekben még idézett 
Jancsó Béla öccse. Munkatársa és írója volt többek között az Ifj ú Erdély, az Erdélyi Irodalmi Szemle, 
valamint a Pásztortűz című lapoknak. Irodalomtörténész munkássága elsősorban a felvilágosodás és 
a reformkor szellemi és kulturális élete felé irányult. 1939-ben indítja el Erdélyi Ritkaságok című 
könyvsorozatát.

6 Jancsó Elemér szerzőségét az Ifj ú Erdély repertóriuma tényként kezeli: http://ifj uerdely.adatbank.
transindex.ro/?action=szerzo&szid=172

7 [Jancsó Elemér,] Kemény Zsigmond, Ifj ú Erdély 1929/1–2., 30.

Zsigmond-portré szerint a tudatosítás, az öntudatra ébredés visszafelé is működik, 
hiszen ennek visszaható következménye lesz az elrendelés megismerése – ez utób-
biban lehet segítségére az egyénnek a 19. századi író életműve.

A Kemény-műveknek tulajdonított szakralitás (a művek olvasásával, Kemény lel-
kivilágának megértésével meghallható, megismerhető Isten akarata, az elrendelés) 
azonban csak keveseket érinthet meg, a szöveg tanúsága szerint csak a „komoly” olva-
sókat. A cikk kincskereső-metaforikája is nagyon jellegzetes: a kétszer is használt 
belehatolás szó arra utal, hogy a rejtett kincseket, a mélyen lévő gondolatokat csak a 
komoly olvasók találhatják meg, azok, akik képesek a művek mélyrétegeibe hatolni. 
Az ilyen típusú szegmentálás, bizonyos tulajdonságokkal rendelkezőnek vélt olvasók 
elválasztása az olvasótábor egészétől, illetve a népszerűtlenség hangsúlyozása nem új 
keletű a Kemény-recepcióban.8 Ezzel látszólag két, önmagának ellentmondó törekvés 
bontakozik ki: ahogy az olvasókhoz intézett igyekezzünk felszólítás is mutatja, alap-
vetően egy minél több embert megszólítani kívánó retorika érvényesül, miközben csak 
kevés valódi olvasóról beszél a szöveg. A felvázolt folyamat célelvű, hiszen mindez az 
erdélyi magyarság érdekeit szolgálja, tehát az elhívás egyszerre egyéni, ugyanakkor 
a közösség szolgálatába is állítható a hivatás formájában.

Ha más korabeli sajtótermékek megjelent szövegeit összehasonlítjuk a fentiek-
kel, akkor láthatóvá válik, hogy Jancsó írásának nyelvhasználata, az általa megalkotott 
elhívás és kiválasztottság-retorika korántsem egyedülálló. Sok esetben ugyanis a mű-
vészet bármely ága a hithez, és itt kifejezetten a református hitelvekhez rendelődik 
hozzá.9 Ennek egyik alapvetése, ami közismerten a református vallás alapvetése is, 
hogy az Isten és az ember kapcsolatát közvetlenül tartja megvalósíthatónak a Szent-
íráson vagyis Isten igéjén keresztül, tehát a kapcsolatban sem az egyház intézményes 
közege, sem bármilyen egyházi elöljáró nem tekinthető elsődlegesnek (noha természe-
tesen nem zárja ki azt).10 A Jancsó-szöveg ennyiben tekinthető – némi leegyszerűsítés-
sel élve – a református, tágabban értelmezve pedig a szakrális/kultikus beállítódás 
és olvasásmód prototipikus példájának is: a Kemény-művekből közvetlenül lesz meg-
ismerhető Isten akarata és elrendelése.

8 A legkorábbi példa erre a szerző megnyilatkozásai saját magáról, a közismert palackposta-hasonlat, 
amely az önkultusz-építés sajátos formájának is tekinthető: „vajon miért ne higgyem én is, hogy mi-
után szemem bezárul, hullám szétmállik, fejfámat ledönti az idő, még találkozni fog, bár kevés vagy 
talán egyetlenegy, ki irodalmi fáradozásaim iránt érdekkel viseltetvén, érdeket kíván azok iránt 
terjeszteni.” Kemény Zsigmond, Idősb Szász Károly = U., Sorsok és vonzások. Portrék, szerk. Tóth 
Gyula, Szépirodalmi, Budapest, 1970, 339.

9 Vö. Makkai Sándor, A hit a művészetben, Pásztortűz 1931/10., 241–242. Nem csupán az értekező 
jellegű szövegekben megfi gyelhető jellegzetességről van szó, itt érdemes megemlíteni Szegedy-Maszák 
Mihály átfogó tanulmányát is Bánff y Miklós műveiről, amelyben a szerző arra mutat rá, hogy Bánff y 
munkásságában az eleve elrendelés hittétele is megjelenik: Szegedy-Maszák Mihály, Látványszerűség 
és bibliai példázat Bánff y Miklós írói műveiben, It 1993/4., 775–801.

10 „Tehát a hit dolgában nem fogadunk el mást döntőbírónak, mint magát az Istent, aki a Szentírás által 
jelenti ki, hogy mi igaz, mi hamis, mit kell követnünk, vagy mit kell kerülnünk. Ezért csak a lelki 
embereknek az Isten igéjéből vett ítéleteiben nyugszunk meg.” A Második Helvét Hitvallás = A Heildel-
bergi Káté. A Második Helvét Hitvallás, ford. D. Erds József és mások, A Magyarországi Református 
Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 2008, 120–121.
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A korszak vallási gondolkodói közül Ravasz László több vonatkozó írását lehet-
ne még kiemelni, amelyekben nem csupán a művészekről vagy művészetekről esik 
szó, hanem éppen a magyarság és az eleve elrendelés kapcsolatáról:

Magyarnak születni – önmagában még sem nem végzet, sem nem dicsőség, ha-
nem feladat; minél nagyobb, nehezebb feladat, annál drágább, annál gazdagabb 
ajándék. Minden nemzet csak addig él a földön, amíg sajátos feladata, értékes 
egyéni jellemvonása van. Találja meg önmagát a magyar és megtalálta, meg-
mentette – jövendőjét.

Meg vagyok győződve, hogy abban a percben megszűnik nyomorúságunk, 
ame lyikben megérik rá a szívünk. Azonnal visszakapjuk országunkat, mihelyt képe-
sek leszünk megtartani.11

A magyarság és az eleve elrendelés református hiteszméje szentenciózus összekapcso-
lásának megértéséhez Ravasznak a predesztinációról írt szövegeihez kell visszanyúlni. 
1918-as kolozsvári prédikációjában így ír erről:

minden nagy vallásos géniusz vallotta a predestinációt az ő hitének mélysége 
szerinti élességgel. Izrael vallásának az alapgondolata az, hogy Isten kiválasz-
totta őt a többi nép közül; […] a predestináció hite a vallásos hit mélységével 
párhuzamosan erősödik és mélyül. Ennek az az oka, hogy minél mélyebb 
a vallásos érzés, annál feltétlenebbül az Isten kezében érzi magát a lélek; 
s minél teljesebben az Isten kezében érzi magát, annál bizonyosabb az üdvös-
ségéről.12

Ravasz kiterjedt teológiai munkásságában elejétől fogva központi szerep jutott a pre-
desztinációs tan magyarázatának.13 Az isteni elrendelés egy időben végtelenül kiter-
jedt, tehát öröktől fogva létező végrehajtás, ezért nem lehet temporálisan elválasztani 
egymástól sem az eredményt, sem a szándékot.14 Az egyén életére vonatkozó, ugyan-
akkor minden emberre kiterjeszthetőnek vélt elrendelésgondolat15 elképzelése szerint 
vigasztalást nyújthat azokban a történelmi időkben, amikor a nemzet elnyomás vagy 

11 Ravasz László, Gondolatok, A Magyar Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 1996, 
150., 154.

12 Ravasz László, Az eleveelrendelés = U., Orgonazúgás, Lucidus, Budapest, 2005, 87. Ravasznak a 
későbbiekben is jelentek megírásai a predesztinációról: Ravasz László, Az eleveelrendelés. Négy 
prédikáció, Sylvester, Budapest, é. n. [1932]

13 Álláspontjának alakulásáról, valamint az őt ért (vallás)fi lozófi ai hatásokról (nemzetfogalmának ala-
kulásában például Böhm Károly) lásd Hatos Pál, A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza 
Istvántól Ravasz Lászlóig, Múltunk 2005/1., 89–117. A Karl Barth-i teológiai értelmezések hatásáról 
lásd Tóth-Matolcsi László, Ravasz László és Bibó István nemzetértelmezései, Beszélő 2005/6–7., 
157–163.

14 „Istenben nem lehet megkülönböztetni az elhatározást és a kivitelt, nem lehet időileg elválasztani 
a szándéktól az eredményt. Istennek állandó munkássága nem egyéb, mint állandó predestináció és 
annak állandó végrehajtása.” Ravasz, Az eleveelrendelés…, 93.

15 „Most vesszük észre, hogy Isten kiválasztása az egyeseken áthat, de az egészre vonatkozik.” Uo., 94.

fenyegetettség között él.16 A kiválasztottság, az eleve elrendelés tehát kollektív szin-
ten érvényesül egy nép/nemzet életében, s éppen ezért Ravasz vélekedése szerint az 
adott történelmi szituáció, a társadalmi és politikai berendezkedés, sőt a történelem 
sem esetleges események soraként gondolható el, hanem egy isteni rend érvényesülé-
sét érhetjük benne tetten.17 Tehát a magyarság ezért kapcsolható össze a kiválasztás 
tanával Ravasz okfejtésében, s ezért tekinthető feladatnak az eleve elrendelés tanából 
következően a helytállás, a kritikus történelmi időpontokban a hivatás teljesítése.18 
Ha visszatérünk Jancsó Elemér Kemény-portréjához, akkor egyrészt könnyen belát-
ható, hogy gondolatmenete egyezést mutat a Ravasz által képviselt predesztinációs-
nemzeti elképzelésekkel, másrészt a már korábban is kiemelt „igyekezzünk” felszólí-
tásról is állítható, hogy nem csupán irodalomtörténeti ismeretekre sarkallja olvasóit, 
hanem társadalmi és nemzeti kötelességként terjeszti azt befogadói elé.

Ravasz Lászlótól rövid jegyzet olvasható Gondolatok című, 1922-ben publikált 
rövid terjedelmű könyvében Kemény Zsigmondról.19 A 19. századi szerzőt Ravasz is 
kiemeli saját korából azt állítván, hogy munkásságának súlya messze megelőzte saját 
korát, ennek illusztrálására Ravasz is a mélység–magasság térképzetét használja. Az 
aktualizálás aktusa azonban elmarad, hiszen a teológus-lelkész szerint az akkori 
jelen nem alkalmas arra, hogy megértse a 19. századi szerző életművét.20 

A Jancsó-szövegben már olvasott kincskeresés és a mélység–magasság toposzát 
használja fel Csergő Tamás is 1920-as, a Zord Idő című lapban megjelent cikkében.21 

16 „A protestantizmus vallásos gyökereinek elsődlegessége, a megtámadottság és a fenyegetettségben 
való szilárd helytállás követelménye határozta meg az érett, szellemi-politikai befolyásának zenitjére 
érő Ravasz két világháború közötti igehirdetését. A fenyegetettség érzésére – vélte – a predesztinációs 
hit adhat »megoldást«.” Hatos, I. m., 111.

17 Uo., 110.
18 Az eleve elrendelés és az ember megvalósítandó feladatának összekapcsolása a korszakban természetesen 

nem kizárólag Ravasznál jelenik meg, hanem például későbbi munkatársánál, Muraközy Gyulánál is: 
„A predesztinációnak, mint az általános örök rendelésnek, az emberre vonatkozó formai meghatáro-
zása a hivatásban, a küldetéstudatban fejezhető ki. […] A predesztináció ebben az értelemben tehát 
rendeltetés, küldetés, hívatás.” Muraközy Gyula, Tragikum és predesztináció = És lőn világosság. Emlék-
könyv Ravasz László hatvanadik életéve és dunamelléki püspökségének huszadik évfordulója alkalmából, 
Franklin, Budapest, é. n. [1941], 289.

19 A rövid írás szövegszerű egyezéseket mutat az 1914-ben, a Protestáns Szemlében publikált írásával 
((ρ) [= Ravasz László], Kemény Zsigmond, Protestáns Szemle 1914/2., 130–131.), ehhez lásd: Dobás 
Kata, A századik évforduló. Megemlékezések Kemény Zsigmond születésének századik évfordulóján = A sors 
kísértései. Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára, szerk. Szegedy-
Maszák Mihály, munkatárs Dobás Kata – Pintér Borbála, Ráció, Budapest, 2014, 397–412.

20 „Az, hogy Kemény Zsigmondot a kora nem értette meg, természetes volt, mert nagyobb volt koránál 
és mélyebben vagy magasabban járt, mint korának átlagműveltjei. […] Állapítsuk meg és fogadjuk el, 
hogy mi most völgyben járók vagyunk – ha más nem, a mocsarak bizonyítják –, és Kemény Zsigmond 
alakja, mint egy elhagyott hegycsúcs, mutatja, hogy valaha micsoda magasságokban jártunk, és nézi, 
hogy még meddig szállunk lefelé.” Ravasz László, Gondolatok, 164–165. Ravasz természetesen nem 
kizárólag Keményről írt „portrét” (Széchenyi István, Arany János stb.), és ahogy a 19. századi író 
arcképében, úgy a többi személynél is előtérbe kerül a példaadás, a nemzet feladatainak szorgalmazása, 
s így – hol közvetve, hol közvetlenül – az eleve elrendelés teológiai eszméje is.

21 Cserg Tamás, Kemény Zsigmond, Zord Idő 1920/2., 37. Csergő cikke később, 1942-ben, a Pásztor-
tűzben is napvilágot látott (Cserg Tamás, Kemény Zsigmond, Pásztortűz 1942/11., 490–492.). Az 
1942-es cikkben több szöveghely lerövidítve került közlésre, ezért írásomban az időben korábbi szöveget 
veszem alapul, az idézetek onnan származnak.



TANULMÁNYOK8 9DOBÁS KATA: MÉLYSÉG ÉS MAGASSÁG

Írásában mind a magasban, mind a mélyben rejlő „Kemény-kincsek” felkeresésére 
biztatja olvasóit. Az általa használt fellegvár-kép, valamint az azt körülölelő zord 
természet képe a szöveg végén található búvárhajó megjelenítésével állítható párhu-
zamba, továbbá Kemény írói munkásságának, sőt munkamódszerének önrefl exív ké-
pével mutat rokonságot.22 Hiszen ahogy Kemény leszállt az emberi szívek mélyére, 
úgy kell az olvasónak is leengednie hálóját23 és fel- vagy alászállnia a magasságokba 
és mélységekbe, hogy megértse ezt a világot. Csergő a kiválasztott olvasók képzetét, 
valamint a sokszor hangoztatott népszerűtlenséget is előtérbe helyezi:

Fölötte felhő, köd borong, de ez csak az álmos völgyi lakos szemei elől takarja el 
[a fellegvárat], mert aki nem riad vissza a terhes úttól, aki felkapaszkodik a ma-
gas hegytetőre, annak szemei előtt teljes pompájában bontakozik ki nagyszerű 
méreteivel és rejtve tartott kincseivel… […] Az bizonyos, hogy egyedülálló jelen-
ség a magyar irodalomban. Magasan áll, nehéz a hozzájutás. Nem népszerű, 
kevesen ismerik, kevesen szeretik. De az is bizonyos, hogy nagy érték.24

Csergő portréjának kétségkívül érzékletesnek mondható képei közé tartozik a mély-
ség, a víz alatti tér tulajdonságainak taglalása; ezt összekapcsolhatónak véli azzal, 
hogy a Kemény által megjelenített világ töredékes, nem mutatja meg a teljességet: 
„Sokszögű prizmán át nézi a világot, a törés vonalai kettészakítják a tárgyakat, és 
elválasztják a fejet és a lábakat a törzstől, hézagokat támasztanak, s ezekből a töre-
dékekből és hézagokból építi fel csodás épületeit. Ez a világ az ő lelkének vetülete.”25 
A szerző szintén említi Kemény Zsigmond erdélyi származását, mindezt pedig 
összeköti a 19. századi szerző emberiességével.26 Az emberi jelző jelen esetben azt 
jelenti, hogy attól tekinthető valaki emberinek, ha önmagát tárja az olvasók elé. Az 
önfeltárás, noha jelen esetben töredékes világértelmezést ad, mégis erénynek tekin-
tendő – olyan erénynek, amelynek megértése nehezen vállalható feladat a befogadó-
nak, de mégis értékként értelmezendő.

Az önfeltárás, a Keménynek tulajdonított belső világ leírása a természettudomány 
nyelvéhez köthető. Kemény esetében, az életrajzi olvasattól nyilvánvalóan nem füg-
getlenül,27 visszatérő a boncolásra, az ízekre szedésre, a jellem és/vagy a szereplők 

22 „[…] mély erdők között tar hegygerincen gubbaszkodó ódon fellegvár, mely merészen emeli sötét 
üstökét fel az égnek, lábai alatt a völgyben pedig természeti erők megrezdülései tornyosodnak bús tra-
gédiákká.” „Ha óceán az emberi szív, akkor Kemény búvárhajóval szánt benne. Leszáll merészen 
a mélybe csodálatos alakú hajójával, s a tengerfenék sajátságos faunájának szemléletében gyönyör-
ködik. […] Ez a világ a költőnek, a költő lelkének megtört világa.” Uo.

23 „Itt vessük hát meg lábunkat és itt eresszük le hálónkat a mélybe”. Uo.
24 Uo.
25 Uo.
26 „Minden, ami emberi, önmagából indul ki és önmagába tér meg. Erdély e nagy fi a a legemberibb 

erdélyi író.” Uo.
27 Kemény Zsigmond Bécsben töltött éveire történő utalás („Bécsbe költözém. Két évig [1839–1840] ana-

tomiai és pathologiai leczkéket jártam.” Kemény Zsigmond levelezése, s. a. r. Pintér Borbála, Balassi–
ELTE, Budapest, 2007, 69.), mely a forrásanyag többszöri vizsgálata után sincs bizonyítva (Vö. Pais 
Dezső, B. Kemény Zsigmond a bécsi egyetemen, It 1911/3., 328–329.; Papp Ferenc, Báró Kemény Zsigmond. I., 

„feltárására” utaló nyelvhasználat. Ezek a Kemény lelkét az értelmezés középpontjá-
ba állító szövegek, elsősorban a „feldarabolás”-metafora különféle variációit alkalmaz-
zák; a művekben a jellemek motivációinak, cselekedeteinek megértése pedig ezek 
alapján csakis úgy lehetséges, ha előbb apró darabokra szedi azokat a narrátor.28 
A nyelvhasználat azonban nem csupán az orvosi szókészlet bevonására utal, hanem 
arra a később szintén visszatérő előfeltevésre is, hogy a hozzáférhetőség biztosított 
mind a megformált jellemekhez, mind Kemény Zsigmond lelkéhez, vagyis minél 
részletesebb vizsgálat alá vetjük, és minél mélyebbre látunk bennük, annál közelebb 
jutunk az igazsághoz, ami pedig időben állandó.

* * *
Az Erdélyi Helikon folyóirat több típusú, elsősorban kanonizációra törekvő eljárást 
is alkalmaz a 19. századi szerző esetében. 1930-ban Jancsó Béla29 közreadja Pálff y 
János akkor még kiadatlan feljegyzéseit. Pálff y írásának tárgyalása azért lehet releváns 
döntés, mert a szöveg ekkor, az Erdélyi Helikonnal kerül be az olvasói nyilvánosság 
terébe, továbbá a hozzá írt kommentár, az aktualizálás mellett, saját érvrendszerét 
a Kemény korabeli írásra építi. A közreadott – azóta természetesen már szélesebb 
recepciótörténeti utat bejárt30 – szöveg Kemény kanonizációjának, a Kemény-port-
rénak sajátos szeletét adja: az ott megrajzolt szerző egyrészt számtalan előnytelen 
tulajdonsággal rendelkezik, másrészt Pálff y nem a magyar irodalom kiemelt szöve-
geiként tárgyalja Kemény műveit.31 A természettudományos, elsősorban orvosi nyelv-
használat metaforikája Pálff y szövegében is kiemelt értékelési szempont, az eddig 
vizsgált szövegekhez képest azonban ez negatív előjelet kap:

Az ő kedvenc foglalkozása, az emberi szív analizise. De evvel is úgy van, mint 
szónoklatával: tárgyszeretete elragadja, megvakítja, s nem veszi észre, hogy hol 

MTA, Budapest, 1922, 137–156.). Bécsi kutatómunkám eredményeként a korábbiakhoz hasonló 
eredményre jutottam: a Bécsi Egyetemi Archívum (Archiv der Universität Wien) hallgatói nyilvántar-
tásában (Studentenevidenz) nem találkoztam a vonatkozó években Kemény Zsigmond nevével.

28 A kérdéskörhöz lásd Kucserka Zsófi a 19. századi jellemkoncepciókat vizsgáló tanulmányát: A me cha-
nikus, a vegytani és az ismeretlen. Jellemkoncepciók a magyar nyelvű regényelméleti és regénykritikai szö ve-
gekben a 19. század közepén, It 2012/3., 328–347. 

29 Jancsó Béla 1903-ban született Marosújváron, 1967-ben halt meg Kolozsváron. Közéleti írásait, tanul-
mányait többek között a Brassói Lapok, az Erdélyi Helikon, a Pásztortűz, az Erdélyi Szemle, a Keleti 
Újság közölte. A művészet lélektani és társadalmi szerepének kitüntetett szerepet tulajdonított írásai-
ban. Tagja volt a Tizenegyek írói csoportjának. Munkatársa volt a kolozsvári Erdélyi Fiatalok főiskolás 
lapnak.

30 Két legkorábbi kiadása: Magyarországi és erdélyi urak. Pálff y János emlékezései, s. a. r. Szabó T. Attila, 
Minerva, Kolozsvár, 1939.; Magyarországi és erdélyi urak. Pálff y János emlékezései, s. a. r. Szabó T. 
Attila, k. n. [Révai], Budapest, é. n. [1939]

31 „Első munkája volt egy rapszodisztikus regénye: »Gyulai Pál«. Elszórt jelenetek és jellemezések, össze-
fűzve egymással lazúl bölcseleti elmélkedések, physiologiai és lélektani vizsgálódások által. A regény 
művészileg jó lehetett, de még nem találtam senkit, aki végigolvasta volna, még Erdélyi Jánosról sem 
hiszem, ki a Kemény szerkesztősége alatti Pesti Napló tárcájában ezen regényt felmagasztalja. Csodál-
kozom Erdélyin, ki oly sok józan ítélettel bír. Odáig bizonyosan nem sikerül neki sem vinni a dolgot, 
hogy valaki ezen tökéletesen elfelejtett Gyulai Pált újból kezébe vegye.” Pálffy János, Báró Kemény 
Zsigmond. Pálff y János egykorú kiadatlan feljegyzéseiből, Erdélyi Helikon 1930/2., 118.
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kell megállapodni, nem veszi észre, hogy a művészet műtételbe menyen által. 
Ő jellemeit csupaszon fekteti boncasztalra, lemetszve minden húst és inat, 
szálakra hasogatva minden izmot és ideget, míg ezen aprólékos, túlszigorú, un-
dorító boncolgatás közben a test: maga a jellem egy undok vázzá válik, mely töb-
bé rész vétre nem indít. Ő nem a természetet festi, hanem leckét ád a szív- és 
lélekbonctanból.32

Azt Jancsó Béla is bizonyára érzékelte, hogy a szövegközlés mint kanonizációs aktus 
jelen esetben nem a szokványos módon történik, ugyanakkor a kiadott feljegyzések-
hez írt kísérőesszéje nem a mentegetés és felmentés retorikáját használja. Jancsó el-
ismeri Kemény patologikus vonásait, Pálff ynak Kemény jellemére vonatkozó követ-
keztetéseit viszont nem fogadja el; ugyanakkor szerinte éppen ez irányítja a fi gyelmet 
emberi tragikumára és vezetheti újraértékelésre az olvasókat és az irodalmárokat.33 
Az általa szorgalmazott újraolvasás elsősorban arra irányulna, hogy kimozdítsa a tart-
hatatlan Kemény–Jókai-ellentétpár „babonáját”. Jancsó szerint Kemény bizonyos 
szempontból valóban alulmarad Jókaival szemben,34 ezzel párhuzamosan ugyanak-
kor irodalomtörténeti vizsgálódásokat szorgalmaz, hogy Keménynek a saját korára 
gyakorolt hatása feltárható legyen.35 A szerző, nyilvánvalóan nem csupán Pálff y szö-
vegétől inspirálva, teljes mértékben elismeri, hogy Keménynek kevés olvasója akad, 
illetve hogy elsősorban a nehézkes nyelvezet miatt nem népszerű a 20. század első 
felében sem. A kevés olvasóval szemben kiemeli, hogy az irodalom kulturális intéz-
ményrendszere viszont túlságos elismerésben részesítette. 

A Jancsó által megfogalmazott értelmezésnek mindenképpen fontos szempontja, 
hogy megpróbálja ráirányítani a fi gyelmet a Jókai–Kemény-ellentétpár feloldására, 
ahogy szerinte teszi ezt az általa hivatkozott Szabó Dezső is. Az utóbbi szerző, 
1923-as Panasz című könyve vonatkozó részleteinek36 vizsgálatakor világossá válik, 
32 Uo., 119.
33 Vö. Jancsó Béla, Pálff y János Kemény Zsigmondja és a Kemény Zsigmond-probléma, Erdélyi Helikon 

1930/2., 121–122.
34 „Kemény Zsigmondot a hivatalos magyar irodalomtörténet és kritika Gyulai Pál óta a »legnagyobb 

magyar regényíró« címével tiszteli meg. S ha a jelző az elgondolást illeti, bizonnyal Madáchon kívül 
kevés magyar művész hordozott nagyobb koncepciókat. Viszont, ha a megvalósítást nézzük, feltétlenül 
el kell ismerni Kemény rettentő hiányait nemhogy Jókai, de pl. sokszor még Eötvös Józseff el szemben 
is.” Uo., 122.

35 „A helyzet az, hogy Keményt egyfelől igaztalanúl túldícsérte a kritika, másfelől pedig igaztalanúl mel-
lőzi az olvasóközönség. Az olvasóközönséget viszont Kemény rendkívül nehézkes nyelve tartja távol 
műveitől. S így a Keményi-mű helyzete ma az, hogy a hivatalos Olimpusra tétel ellenére is a magyar 
olvasóközönségnek egy frázisnál nincs több fogalma a magyar irodalom egyik legsajátosabb és legsú-
lyosabb alakjáról. A Kemény újjáértékelésének ezért legfőbb feladata, hogy korára való befolyásának 
essay-szerű feltárásával öntudatosítsa szerepét és még inkább, hogy tanulmányainak gazdag gondola-
ti anyagát: Kemény legmaradandóbb írói értékeit, a magyar olvasóközönség közkincsévé tegye.” Uo.

36 Szabó erősen átretorizált, didaktikus szövegére csak röviden érdemes kitérni, hiszen a Jancsó-féle 
szöveg- és gondolatátvételen kívül nem elemezett műve jelen tanulmánynak. Könyvének érdekessége, 
hogy éppen a „mélység” metaforikája ellen érvel: „Szokás náluk – és ezt intelligenciájuk fokmérőjének 
tekintik – Kemény puszta nevére eltikkadni, mély gondolatokban örvényleni, Kemény csodálatos és 
párját nem találó jellemzésére himnuszt zengeni, Balzacot említeni melléje és panaszkodni, hogy a 
nagy közönség azért nem olvassa, mert profánum vulgus és nem érti meg e mély művek mélységeit.” 

hogy Jancsó jelen esetben is37 a Szabó Dezső-féle hagyományt olvassa újra, a Szabó 
által alkalmazott retorikát ugyan tompítva, de végeredményben ugyanazokra a kö-
vetkeztetésekre jutva. 

Ahogy arra legújabban Szajbély Mihály tanulmánya is felhívta a fi gyelmet, a szte-
reotípiák „a tudományos kutatásoknak is elkerülhetetlen eszközei […], de elkerülhe-
tetlenül az elégedetlenség érzését keltik a gondolatmenetben rövidítések által képvi-
selt problémakörök szakértőiben.”38 Szajbély két regény összehasonlító értelmezését 
választja a sztereotípia feloldási módszeréül, az irodalomtörténeti előzmények felvá-
zolását követően. Vizsgálódása ugyan nem tér ki az egyéb, a korábbi „feloldási kísér-
letekre”, írása elsősorban arra mutat rá, hogy az ilyen jellegű szembeállítások olykor 
részigazságokra és egyszerűsítő eljárásokra épülnek.39 Szabó Dezső és Jancsó Béla 
gondolatmenet és értelmezés tekintetében szorosan összefüggő írásai azonban nem 
találják meg a megfelelő eljárást az ellentétpár megszüntetésére. Ez azonban csupán 
szövegeik ilyen jellegű sikertelenségére utal, az általuk felvázolt szándék mégis fon-
tos törekvés, ugyanis kultuszromboló szándéknak is értelmezhető. Ugyanakkor 
ilyen irányú gesztusaik mögött egy nagyon is egyértelmű elképzelés és egyben illú-
zió áll: ha az eddigi recepció megtisztítódik a félreértésektől és hamisnak érzett el-
képzelésektől, akkor egy megragadható és tiszta Kemény-kép tárulhat az olvasó elé. 
A törekvés itt sem kifejezetten a művek minél részletesebb megismerésre irányul, 
ahogy az például Csergő Tamás írásában is látható volt, hanem Kemény életének, 
jellemének és lelki életének feltárására, melyen keresztül megérhetővé és teljes mér-
tékben hozzáférhetővé válnak szövegei is.

Jancsó Béla szövegéhez képest öt évvel később, 1935-ben, szintén az Erdélyi Heli-
konban megjelenő szövegében I. Szemlér Ferenc három fő téma köré szervezi Kemény-
portréját: 1. tragikus lélek és jellem – mind a szerzőre, mind a műveiben szereplőkre 
vonatkozóan, 2. a végzet, 3. a történelem. A Szemlér-szöveg is a már ismert retorikát 
követi, lélektani megközelítéséből egy tragikus lélekábrázolást bont ki, s ezt össze-
köti a végzet és a szükségszerűség mindent felülíró elképzelésével. Állításait tehát 
mind Kemény életpályájára, mind műveire kiterjeszti: a regények szereplőinek és a 
szerző (tragikus) sorsa összekapcsolódik.40 Míg Szemlér a regényekben kifejezetten 

A szerző szerint a nem-olvasásra más magyarázat van, és ennek oka a Kemény által alkalmazott jel-
lemzés-technikában található meg: „Kétségtelen, hogy ez a kiváló elme némely alakját nagy psziho ló-
giai [!] ismerettel és éleslátással jellemzi. De jellemzi lélektanilag analizálva, dissertálva, nem művészi 
eszközökkel, nem az élet millió megmutató élő mozdulatával, hanem tudományos eszközökkel, kereszt-
metszet-preparációkkal. Kemény ilyenkor esszéket ír regényeiben is, melyek intelligensek, hatnak az 
intelligenciára, de nem alkalmasak arra, hogy a művet mint élő életet átlobbantsák az olvasóba.” Szabó 
Dezső, Panasz. Újabb tanulmányok, Ferrum, Budapest, 1923, 74.

37 Erről lásd részletesen: Cseke Péter, Sorskérdések hálójában. Ady, Móricz és Szabó Dezső hatása az 
Erdélyi Fiatalokra, Kortárs 2009/4., 85–92.

38 Szajbély Mihály, Kemény és Jókai = A sors kísértései, 347.
39 Kemény és Jókai esetében például a sokat hivatkozott Gyulai Pál-írásokról mutatja ki, hogy azok 

alapján a tökéletes regényt „a Jókaival egybegyúrt Kemény alkothatta volna meg.” Uo., 349.
40 „Mintha a Kemény életét kormányzó végzetszerű befolyások ide is elhintették volna az ellentétek mag-

vát: Kemény egész életén keresztül két hivatás között vergődött.” I. Szemlér Ferenc, Báró Kemény 
Zsigmond, Erdélyi Helikon 1935/5., 314.
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a végzetességet emeli ki, kiiktatva azokban a véletlenek lehetőségét, addig Kemény 
történelemszemléletéből a történeti szellem érvényesülését olvassa ki:

A történeti szellemmel rendelkező ember szemében a történelem ha nem is lo-
gikus, de feltétlenül egységes folyamat, mely kitartó következetességgel folyik 
egyelőre ismeretlen irányok és célok felé. Nem determinizmus ez, mint ahogy 
egyes elemzők állítják, hanem csupán az életjelenségeknek magasabb szem-
pont szerint való összefogása, ami biztonságot ad az itéletnek s mentesíti a szel-
lemet az oktalan lázadozástól.

Vagyis Szemlér szerint Kemény történelmi vonatkozású munkáiban nem a determi-
nizmus – a szöveg nem feltétlenül ad eligazítást arra nézvést, hogy pontosan milyen 
jelentést is tulajdonít ennek a kifejezésnek – érvényesül, hanem egy magasabb szem-
pontú rálátás, amely alapján meghozhatóak bizonyos ítéletek és döntések.

Intézményes kultuszépítés és Kemény Zsigmond Zord idő című regénye

A Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság 1914-ben megjelentetett egy ünnepi 
kiadványt Kemény Zsigmond születésének századik évfordulójára.41 Tóth falusi 
József, a Társaság akkori elnöke előszavában részletesen ír a kötetet életre hívó el-
képzelésekről;42 a bevezető szövegében a marosvásárhelyi közönség kiszolgálásán 
messze túlmutató tervek egy nemzetinek nevezett paradigmába helyezik Kemény 
Zsigmond örökségének ápolását. Ez utóbbi kötelesség teljesítése, a hódolaton túlme-
nően, szintén nem egyéni, hanem közösségi célokat szolgál az előszó szerint. Jancsó 
Elemér és Csergő Tamás portréjával megegyezően a Tóthfalusi által használt beszéd-
mód is az erdélyi öntudat megszilárdítására irányul. Kemény Zsigmond munkássága 
tehát ismét olyan kontextusba helyeződik, amely szerint nemzeti, erdélyi és nem 
utol sósorban kulturális célokat lehet megvalósítani a 19. századi író munkásságának 
előtérbe helyezésével.

A Társaság névadójához köthető munkásság természetesen közel sem merült ki 
egy ünnepi antológia kiadásában. A Marosvásárhelyen megalakult Kemény Zsigmond 
Társaság már 1876-os alapszabályában lefekteti, hogy a székely-magyar nyelvészeti 
és népköltészeti emlékek összegyűjtésén túl célja Kemény Zsigmond munkáinak ki-
adása is.43 A Kemény Zsigmond Társaság többféle rendezvényt, illetve fórumot (pél-

41 A kiadvány felépítéséről és az előszóról lásd részletesen lásd Dobás, I. m.
42 Tóthfalusi József, Bemutató = A Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság Évkönyve, szerk. Lvy 

Ferenc – Schmidt Béla – Trózner Lajos, Kemény Zsigmond Társaság, h. n. [Marosvásárhely], 
1914, 3–4.

43 A Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok (1876–1948), s. a. r. 
Marosi Ildikó, Kriterion, Bukarest, 1973, 303–304. A művek kiadásával kapcsolatosan Gyulai Pál, 
aki állítása szerint rendelkezett a kiadási jogokkal, tiltakozását nyújtotta be. A Kemény Zsigmond 
Társaság akkori elnöke, Báró Apor Károly és Tolnai Lajos titkár a Maros-vidék című lap 1877. április 
26-i számában nyilatkozatot tett közzé, melyben elhatárolódnak mindenféle jogsértő magatartástól. 
Uo., 574.

dául novellapályázat) hirdetett közönségének, s noha arról korántsem lehet beszélni, 
hogy Kemény Zsigmond munkásságának kitüntetett fi gyelmet szenteltek, néhány 
eseményen ennek is teret biztosítottak. Ezt bizonyítja a 1929. december 2-án megtar-
tott ünnepély programja is, mely szerint a Zord idő részletéből, Bujdosó Királyasszony 
címmel „ünnepi játékot” adtak elő, később pedig, 1931. május 17-án Jancsó Béla 
Kemény Zsigmond-esszéjét olvasta fel a Társaság rendezvényén.44

A Társaság adta ki 1919-től egészen 1921-ig a Zord Idő című folyóiratot is, mely-
nek szerkesztője 1920 decemberéig Osvát Kálmán volt.45 A lapnak és a Kemény 
Zsigmond Társaságnak igen széleskörű személyi és intézményközi ismerettsége lett 
idővel, erről tanúskodik a kiterjedt és már nyomtatásban is olvasható levelezés, illetve 
a több neves és helyi író-költő szereplése a különböző felolvasóesteken. Tabéry Géza 
(a nagyváradi Magyar Szó szerkesztője) Zord idő című versét szintén a Kemény Zsig-
mond Társaság felkérésére írta, annak félszázados jubileumi ünnepségére.46 A művet 
fel is olvasta Tabéry 1929. december 2-án az ünnepélyen, a költemény címe és alcíme 
a következő volt a műsorprogram leírása alapján: „Zord idő. Báró Kemény Zsigmond 
emlékezetére, ünnepi költemény”.47 Tehát a mű felkérésre íródott, kifejezetten egy 
ünnepi alkalomra, az emlékódák és más műfajú, szóbeli megemlékező szövegekhez 
hasonlóan. Noha a verset erre az eseményre írta Tabéry, 1931-ben publikálta is a 
Pásztortűz folyóirat január 25-i számában. A szöveg alatt található leírás itt már 
részletesebb: „Báró Kemény Zsigmond az 1848–49-i szabadságharc leveretése után 
Nagybányán, Th urmann Antal házában rejtőzve írta legnagyobb regényét, a »Zord 
idő«-t. Ezt a verset a bujdosó regényíró emlékére írtam kegyelettel.”48 A megidézett 
történelmi esemény, illetve a kanonizáló gesztus kiemelendő az idézetből: a regény 
megírása időpontjának és a szabadságharcnak az összekapcsolása történeti kontex-
tusba helyezi a Kemény-mű keletkezését. Tabéry a Zord időt az életmű legfontosabb 
darabjának tartja, ennek megfelelően versében is központi szerepet kap a regény. 

44 Vö. Mózes Huba, Dsida Jenő és a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, Forrás 2014/6., 65.
45 A lap működéséről Kuti Mária tanulmánya ad részletes leírást: Kuti Mária, A Zord Idő élete és 

elmúlása = Zord idő. Antológia, Mentor, Marosvásárhely, 1998, 5–17.
46 Erről két levele is tanúskodik, melyeket Sényi Lászlónak, a Társaság főtitkárának írt: „Megkísérlek 

írni valami erre az alkalomra szóló, Kemény Zsigmond vonatkozású költeményt, bár már rég múlt, 
amikor a lant húrjait pengettem”. „A vers, amit a jubileumra szántam, helyesebben írtam, Zord idő 
címet visel. Azokra a körülményekre van benne allúzió, amelyek között Kemény Zsigmond ezt a 
regényét megírta a világosi katasztrófát követelő [!] bujdosó periódusában. Ha műsoron kinyomtatjátok 
a számomat, e vers címe után zárjelben, kérlek, méltóztassátok odaírni, hogy: – „Kemény Zsigmond 
emlékezetének.” (1929. okt. 27. és nov. 20.) = A Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság leveles-
ládája, 181., 187.

47 Uo., 379.
48 Tabéry Géza, Zord idő, Pásztortűz 1931/2., 42. Azt Papp Ferenc, Kemény Zsigmond életrajzírója is 

alátámasztja, hogy Kemény 1849-ben Nagybányán, a Th urmann családnál talált menedéket, a Zord 
idő megírását vagy annak megkezdését azonban nem említi. Ezt nem is lehet valószínűsíteni, hiszen 
a regény első részének befejezése csak az 1857. év második felére tehető. Vö. Papp, I. m., II., 3, 418. 
A nagybányai helyi kulturális emlékezetben mindenesetre a mai napig ez az elképzelés tartja magát: 
„1849-ben – a szabadságharc bukása után – Nagybánya ismeretlenségébe és csendjébe rejtezkedett 
egy időre Kemény Zsigmond. Itt írta a Zord idő-t.” Takács Péter, Várak, várkastélyok, kúriák Szatmár 
megyében, Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2008/18., 188.
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A „zord idő” metaforikája három történelmi időponthoz kapcsolódik: Mohács, az 
1848–49-es szabadságharc és a vers írásának idejéhez.

Derült azóta ég és beborult.
Dalolt a nép és új halálba hullt.
Intett szebb jövő s visszatért a mult,
De multával két régi zord időnek
Mibe higgyen, kinek harmadik
Adatott újúlt végzetül?
Hol az új fény a vén torony felett,
A sorvadt jelen gyászéjtszakában?49

A történelem ciklikus ismétlődéseit a „zord idők” határpontjai jelölik ki. Az idő 
ilyen típusú szegmentálása azonban nem csupán a ciklikusságot hivatott sugallni, 
hanem így teremtődik meg a vers jelenével való kapcsolat, az aktualizálás lehetősége 
is. A két tragikusságában hasonló történelmi időpont összekapcsolásával a lírai én 
válaszokat vél kapni, vagyis az általa megidézett regényből, illetve annak keletkezési 
körülményeiből kiolvashatónak tart válaszokat a saját jelen idejére vonatkozóan. 
A zord jelen, a tragikus történelmi határpont megélése kérdésekkel teli; a hit és a 
fény keresésének igénye a vers tanúsága szerint azonban megvan. A szöveg válasza 
kultikus gesztus lesz: a végzetként kapott tragikus jelen elviseléséhez a lírai én itt is 
szakrális magasságokba emeli Kemény Zsigmond alakját. Egyfelől a „tollával helyt-
álló” író,50 másfelől a sötétségben világító csillag képével:

Szelid kiégett arcából kék szemek
Sütnek csillagként reánk valahonnan,
S mint morzéjel egy messze túlvilágból
Villan és zárul le pislogva a szem.
A holt írónak néma nézéséből
Int a Zord idő régi jelszava:
– „Kövesse kiki vezércsillagát!”

Az égen feltűnő csillag metaforája mindenképpen továbbgondolásra érdemes kép, hi-
szen a vers több szöveghelyen is használja a sötétség–világosság ellentétezését. Ezek 
alapján nem nehéz arra a következtetésre jutni – s ez megegyezik a fogalom elsődle-
ges jelentésével is51 – hogy a (vezér)csillagot csak akkor látni, ha sötét van. A sötét 
és a „zord idő” összekapcsolásán túl tehát egy viszonylag egyszerű és sablonos el-
49 Uo.
50 „S az űzött író zord idők cudarját / Acéltollával éjjel hessegette” Uo.
51 A vezércsillag jelentése a Czuczor–Fogarasi szótár meghatározása szerint a következő: „Csillag, mely 

az éjjeli, kivált tengeri utasoknak irányul, eligazodásul, s mintegy vezérül, kalauzul szolgál. Különösen 
oly csillag, vagy csillagzat, mely az évnek minden szakában, s egész éjen által látható, milyen pl. a 
gönczölszekere. Átv. ért. am. vezérelv, vezérszabály.” Czuczor Gergely – Fogarasi János, A magyar 
nyelv szótára, IV., Emich, Pest, 1862, 1000.

képzelés bontakozik ki: a vezérelveket, a vezérelveket közvetítő alakokat akkor kell 
követni, akkor adnak segítséget és akkor lehet hozzájuk fordulni, ha a történelmi 
pillanat tragikus. Ezen kultuszteremtő gesztus tehát nem egy statikus példakép fel-
állítását jelenti, amely állandó jelleggel a nemzet panteonjában áll, hanem kiemelt 
jelentőséget tulajdonít neki történelmi helyzettől függően.

Az emblematikus, az egész műre kiterjeszthetőnek vélt jelszóval (amely a versben 
kétszer is idézésre kerül) a vezércsillag-motívum kerül előtérbe. A vezércsillag mind-
két jelentése érvényesül: egyszerre érthető valóságos égi jelként és átvitt értelemben 
vezérelvként is. Ez a jelentésképzés leginkább magába fordulónak tekinthető: az 
a jelszó, a vezérelv, hogy a vezérelvet kövessük. Ezzel párhuzamosan Kemény alakja 
is ugyanebben az értelmezési körben mozog, hiszen a túlvilágról jelezve az őt fi -
gyelőknek csillagként és vezérelvet mutatóként is megjelenítődik – vagyis jel(zés) és 
jelentés, példa és tartalom egy időben.

Az idézett mondat a Kemény-regény utolsó mondata, Tabéry versében ez éppen 
ellenkező pozícióba kerül: „Amíg a vendég rótta a betűt: / …»Zord idő. Regény. 
Kövesse kiki / Vezércsillagát!«52 Vagyis a mondat úgy is értelmezhető, mint a regény 
mottója, tényleges jelszava, ami így az egész műre érvényesíthetővé válik. Az emlék-
ódák, emlékbeszédek kapcsán Porkoláb Tibor már több ízben jelezte, hogy az ilyen 
típusú szövegegyüttesen egyrészt kevéssé kérhető számon bármiféle esztétikai érték, 
másfelől – mindezt tágabb módszertani kontextusba helyezve – a kultusztörténeti 
jelleggel bíró vizsgálatoknak nem célja bármiféle referencialitás vagy igazságérték fel-
tárása, sokkal fontosabb az adott jelenség megmutatása, társadalmi, irodalomtörté-
neti környezetbe való elhelyezése.53 Efelől megközelítve az utolsó mondat mottóként 
való kezelése nem félreértelmezés, hanem a vers kulcsmondatának alátámasztására 
szolgál, mivel a Kemény-mondat azon értelme, mely szerint a „ki-ki kövesse” arra is 
utal hat, hogy nem mindenkinek azonos a vezércsillaga,54 nem felelne meg a vers te ma-
tizált szándékának. Kemény Zsigmond mint példa Tabéry-nál is közösségi érdeket 
szolgál, vagyis a fenyegetett történelmi helyzetben való helytállást szorgalmazza egy 
olyan példakép felmutatásával, aki hasonló történelmi helyzetben már helyt állt. 
A 19. században a panteonizáció egyik kiemelt mozzanata a halhatatlanná nyilvánítás, 
mely a nemzeti panteonba emelés aktusában realizálódik. Kemény Tabéry versében 
úgy válik halhatatlanná, hogy örök jellé változik, amely ugyan nincs jelen az élők kö-
zött, de jelenléte mégis megtapasztalható vezércsillag formájában.

A Zord idő tehát kanonikusan kiemelt mű a vizsgált szövegegyüttesben, ezt bizo-
nyítja Makkai Sándor elemzése is a regényről. Makkai éppen úgy elvégzi az aktua-
lizációt, mint Tabéry verse, sőt éppen azt állítja, hogy a mostani idő teszi igazán ak-

52 Tabéry, I. m., 42.
53 Porkoláb, I. m.
54 A mondatot Hites Sándor is kiemeli a Zord időt elemző tanulmányában, s noha más szempontból, 

de szintén nem tartja megnyugtató tanulságnak a szentenciát: „a regény egészével összevetve éppen 
a természet állóképszerű rendje illetve a politikatörténet és a magánélet időbeliségének dinamikája 
közti feszültséget nyomatékosítja.” Hites Sándor, Prognózis és anakronizmus. A Zord idő mint 
politikai példázat = (Tév)eszmék bűvölete, szerk. Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály, Akadémiai, 
Budapest, 2004, 161.



TANULMÁNYOK16 17DOBÁS KATA: MÉLYSÉG ÉS MAGASSÁG

tuálissá és értelmezhetővé a Kemény-művet.55 Mielőtt azonban rátérnék Makkai 
Zord idő-elemzésére, egy időben korábban keletkezett írását érdemes megvizsgálni; 
a későbbi, 1932-es írás ugyanis visszautal az 1925-ben megjelentre. Ez utóbbi, mely 
a Kemény Zsigmond lelke címet viseli, Jancsó Elemér Ifj ú Erdélyben és Csergő Tamás 
Zord Időben megjelent szövegéhez hasonlóan itt sem csupán a közös idő, hanem 
a közös tér összekapcsolható erejére hivatkozik, vagyis alapvetésként kezeli, hogy 
Kemény Zsigmond erdélyi származása összekötő kapocs az író és az értelmező 
(közösség) között.56 Makkai az értelmezés aktusára is kiterjeszti a kapcsolatot, azt 
állítva, hogy mivel egy erdélyi lélek megismerése törekvésének célja, ezért ezt csakis 
kizárólag egy erdélyi magyar értheti meg teljes valójában a sorsközösség eszménye 
okán. Felvetődhet a kérdés, hogy Makkai olvasata szerint melyek azok a közös jellem-
vonások, amelyek mentén kibontható az erdélyi jellem.57 Az egyéni lelki vonásokat 
a szerző a nemzet szolgálata eszméjének rendeli alá: az alapvetően tragikus, komor 
világlátás, az önnevelés, az erkölcsileg elítélhetőnek tartott jellemvonások („szilaj 
érzékiség”) megzabolázása, a kívülálló világszemlélet miatt lehet Kemény Zsigmond 
a kollektív képviselet egyik alakja. Vagyis Makkai szerint a sztoikus58 és a lemondó 
életmód alkalmassá teszi a 19. századi szerzőt arra, hogy útmutatást adjon mind 
a jelen, mind a jövő nemzedékének: „Mi, erdélyi magyarok, a Kemény Zsigmond 
felidézett lelkébe nézve, hálával gondolunk reá, aki a mi erdélyi hivatásunk nemes 
öntudatát előttünk hordozta és éjszakánkat bevilágítva, ma is kötelességünk rendü-
letlen teljesítésére ösztönöz.”59 Az „életen kívül” helyezés gesztusa60 azonban nem 
55 Erre mind az esszé elején, mind a végén találunk utalást: „Most a könyv alapján az íróról szeretnék 

nehány vonást rajzolni meg, ami talán szokatlan és új vele kapcsolatban. Ezeket a vonásokat a Zord 
idő csak a mostani idő zordságában tárta fel, régebben rejtve maradtak előttem. És ez a körülmény 
épen annyira jellemző az íróra, mint reánk és korunkra nézve s indokul szolgál arra, hogy aktualitást 
adjon Kemény Zsigmondnak minden külső jubileumi aktualitás nélkül is […] Zord időnek kellett 
eljőnie reánk és az egész világra, hogy nagy szenvedések kapcsoljanak társaságba vele és fölszakadjon 
számunkra a Zord idő ítélő és vigasztaló mélysége. Aki most olvassa Kemény művét, az hódolattal és 
hálával fogja meglátni a költő homlokán »társaságunk legfelsőbb rangjának jelét«.” Makkai Sándor, 
Zord idő = U., Erdélyi szemmel, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1932, 88., 110.

56 „Nemcsak az a körülmény, hogy teljesen erdélyi családból származott, hogy az erdélyi természet adott 
életének külső miliőt, hogy az erdélyi mult szolgáltatta költészetének legszebb tárgyait, hanem sokkal 
inkább az, hogy lelkét legkisebb gyermekkora óta az erdélyi szellem sajátosságai ihlették, teszik őt er-
délyivé.” Uo., 84. Nem kifejezetten a Kemény-portrékba illeszthető, de ugyanezzel az érvrendszerrel 
dolgozó példa Venczel József 1930-ban publikált írása is: „Kemény népies alakjai is elhalványulnak 
Petőfi  és Arany tipikusan magyar alakjai mellett, de egy vonásuk meglepően jellemző és ez a tran szil-
vánisztikus gondolkozás (persze nem beszélve nem erdélyi vonatkozású műveiről, melyeknek értéke 
úgyis csekély az irodalom szempontjából). Kemény alakjaiban, valamint falujában van valami erős 
erdélyi íz, csak az a kár, hogy ezt a hatalmas transzilvánisztikus festést inkább az úri rendnél alkalmazta, 
a falu nála, valamint Jósikánál is, csak epizód-szerepet tölt be.” Venczel József, A magyar falu XIX. 
századbeli irodalmunkban, Erdélyi Helikon 1930/9., 767–768.

57 A jellem ilyen típusú nemzetkarakterológiai megközelítésének 19. századig visszanyúló hagyománya 
van, ehhez legfrissebben lásd Kucserka Zsófi a, Az egységes és a szétfeszített jellem rajza. Kemény 
Zsigmond: A két Wesselényi Miklós, Széchenyi István = A sors kísértései, 108–130.

58 Ennek kultuszteremtő előzményei szintén a 19. században gyökereznek: Takáts József, Gyulai, emlék-
beszéd, kanonizáció = U., Ismerős idegen terep, 234–253.

59 Makkai Sándor, Kemény Zsigmond lelke = U., Erdélyi szemmel, 86.
60 „Sokszoros csüggedés és kudarc között el is jutott végzetének hideg szemléletéig, hogy számára az élet 

nem termi a boldog résztvevők örömét, de közvetlen szenvedéseit sem s hogy szerepe csak a messzelátók 

csupán a sztoikus világszemléletre, de a keresztényi példamutatásra is utal, ezzel a 
gesztussal pedig Kemény Zsigmond a nagy nemzeti panteon halhatatlan ikonikus 
fi gurái közé helyezhető. Makkai szövegének idézett, utolsó bekezdése tulajdonkép-
pen egyesíti az eddig használt metaforákat, képeket, valamint elképzeléseket: a(z er-
délyi) hivatás teljesítéséhez köthető öntudatot, a (vezér)csillag-motívumot, valamint 
a kirótt feladatok ösztönző mivoltát.

Makkai Sándor Ravasz László egyik legelső tanítványa volt Kolozsváron, tanára 
munkásságát Makkai részletesen és behatóan ismerte, erről tanúskodik a Ravasz hat-
vanadik születési és püspökségének huszadik évfordulójára kiadott emlékkönyvbe 
írt Ravasz László igehirdető útja című tanulmánya is.61 Az erdélyi hivatás gondolata 
nyilvánvalóan ezért sem állt messze Makkaitól, ahogy az sem, hogy az isteni elren-
delést feladatként értelmezze – vagyis Keményt ennek a hivatásnak az örököseként 
kezelje, és éppen ezért példaként is állíthassa az olvasók elé.

Makkai Zord idő-elemzésében a szinte minden eddigi írásban felbukkanó mély-
ség–magasság-képpel próbálja érzékeltetni fi atalkori olvasmányélményét. Múlt és 
jelen kapcsolata Keménynél vélekedése szerint egyértelmű:

nála a mult nem menekülés a jelen kérdéseitől és jajjaitól […] hanem a magyar 
lélek nagy önleleplezése, nagy bűnbánata és elszánása, egységének, magvának, 
kontinuitásának hatalmas vallástétele, mely változó körülmények és külsősé-
gek között változatlanul hirdeti az ítéletet a bűn felett és az új életet annak, 
ami érdemes is, képes is élni egy nemzet jellemében.62

A magyarság egysége és lényegi tartalma tehát állandónak gondolható el Makkai 
szövegében, ennek az állandóságnak kell megfelelni a különböző korokban – s hogy 
nem minden kor egyforma, azt mind Makkai, mind a már idézett Ravasz László 
hangsúlyozza; ezért lehetséges az, hogy Keményt bizonyos korok nem érthetik meg. 
A feladat tehát az, hogy minden időben ennek a rögzített pontnak az elérésére töre-
kedjék a közösség, s ebben a(z) – itt szinte isteni attribútumokkal felruházott (ítélet 
a bűn felett és új élet adása) – szépíró lehet nem csupán példa, de mindig jelenlévő 
alak is, halhatatlan mivoltában.63

kivül- es felülálló, mindenből kizárt és mindent tárgyként néző szemlélete lehet s míg mások szeret-
nek és gyűlölnek, szerettetnek és gyűlöltetnek, addig ő mindezeken kívül csak láthat és láttathat.” Uo., 82. 
Itt kell visszautalni I. Szemlér Ferenc Kemény-portréjára is, amelyben a szerző szintén egy magasabb, 
életen kívüli szempont érvényesítését vélte felfedezni Kemény történelemszemléletében.

61 Makkai Sándor, Ravasz László igehirdető útja = És lőn világosság, 9–58.
62 Makkai, Zord idő…, 92.
63 Jelenlét és portré/arckép kapcsolatához lásd: „Például amikor egy ismert személyiséget, akinek már 

van bizonyos nyilvános elismertsége, az arcképben reprezentatívan ábrázolnak. A kép, amelyet a vá-
rosháza csarnokában, az egyházi palotában vagy egyebütt kifüggesztenek, az illető jelenlétének része. 
A reprezentatív arcképben ő maga van jelen, a maga reprezentatív szerepében.” Hans-Georg Gadamer, 
A szép aktualitása = U., A szép aktualitása, ford. Bonyhai Gábor és mások, T-Twins, Budapest, 1994, 
55–56. Mindez felveti azt a kérdést is, hogy az irodalmi portrészöveg mint olyan, nem tekinthető-e 
ugyanolyan egyfelől „halott” matériának mint egy fotó, másfelől időben folyton jelen lévő „élő” repre-
zentációnak is.
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Röviden érdemes kitérni a fentieken túl a tragikum és eleve elrendelés kapcsola-
tára is a Zord idő-értelmezésekben, noha a tárgyalt írások korántsem tulajdonítanak 
neki akkora jelentőséget mint a közösségi és ezáltal társadalmi és nem utolsósorban 
politikai célokat megvalósítani kívánó elképzeléseiknek. Csergő Tamás korábban 
már idézett írása a Zord idő tragikumát szenvedély, emberi gyengeség és a „sors vég-
zetes elrendelése” hármasságában gondolja el.64 Ezzel szemben Makkai értelmezése 
kizárólag a történelmi időnek tulajdonít jelentőséget, amikor a regény palotabeli éjjeli 
tanácskozását elemzi: az államférfi ak és Izabella véleményütközését a történelem 
alakulásának példázataként65 olvassa, ennek pedig kiemelt alakja Werbőczi lesz, 
aki egy személyben testesíti meg a tragikumot és a tragikus történelmi időszakot.66 
Makkai értelmezésében a történelem alakulása dinamikus, de elrendelt terv szerint 
működik – Werbőczi elhibázott hozzáállása ugyan nyilvánvaló, de bukását tragikus-
nak érzékelhetjük. Az elrendelés retorikája mentén ez is egy magasabb rend akarata, 
eszköz a nemzeti „megtisztulás”67 útján.

Sorskérdések?

A tárgyalt szövegek az idő és tér nemzetiesítésének aktusát68 végzik el az elrendelés, 
az isteni, de mindenképpen egyfajta transzcendens akarat teljesítésének kötelezett-
ségében, amely ezen aktus véghezviteléhez vezet, s ebben Kemény élete és művei szol-
gálhatnak segítségül az olvasóknak. A befogadók szegmentálása komoly és nem ko-
moly olvasókra azonban további következtetésekhez vezet, még abban az esetben is, 
ha jól látható, hogy ezen gesztus már a Kemény korabeli recepcióban is jelen volt, 
hiszen ennek átvétele és hangsúlyozása saját elképzelést hivatott alátámasztani. Jelesül 
azt, hogy nem mindenki választotta (az elrendelés gondolatköre szerint: nem is vá-
laszthatta) a felvázolt olvasói, értelmezői utat, annak ellenére, hogy ez itt isteni akarat-
ként reprezentálódik. A szövegek szakrális nyelvhasználatát kölcsönvéve: a mélységbe 
való betekintés, alászállás, illetve a magasság meglátása, annak elérése olyan feladat 
és kötelesség, amelyet nem tesz meg mindenki – vagyis a kiválasztottság gondolatköre 
itt is érvényesül, ami köztudottan a kultikus nyelvhasználat állandó paneljei közé 

64 Cserg, I. m., 37.
65 Vö. Hites, I. m., 133–142.
66 „Kemény Werbőczi alakjában mintázta meg minden zord idők magyar tragikumát.” Makkai, Zord 

idő…, 94.
67 Uo., 100.
68 Vö. Gyáni Gábor, A tér nemzetiesítése. Elsajátítás és kisajátítás = U., Az elveszíthető múlt. A tapaszta-

lat mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010, 240. És bár jelen tanulmány 
nem teszi központi kérdésévé, egy lábjegyzetet mégis érdemes szentelni Kemény Erdély-képének jelzé-
sére: Keménynek az erdélyi Unióról írt publicisztikájáról lásd Filep Tamás Gusztáv, Sok zaj egy tojás-
lepényért. Kemény Zsigmond a nemzetiségi kérdésről = A sors kísértései, 17–31. T. Szabó Levente is ki-
emeli, hogy az Erdély-képzetek kialakításában „nem akármilyen hatással bírnak a 19. század közepén 
az Erdélyt tematizáló Jósika- vagy Jókai-szövegek […], hogy Gyulai Pál, Kemény Zsigmond vagy 
Pálff y Albert némely szövegét ne is említsem.” T. Szabó Levente, Erdélyiség-képzetek (és regionális 
történetek) a 19. század közepén = U., A tér képei. Tér, irodalom, társadalom. Tanulmányok, Komp-
Press – Korunk, Kolozsvár, 2008, 83.

tartozik. A mélység és magasság metaforikájából egy következtetés biztosan levon-
ható: Kemény jelleme, lelke, művei semmiképpen nem a földi szférához soroltatnak. 
Ez a sajátos metafi zika lesz alkalmas arra is, hogy egy kollektív képviselet létrejöjjön. 
A képviselet a tragikus (történelmi) eseményeket elviselő és megíró szerző sajátja lesz, 
aki egyszerre állt helyt (a saját vágyak, jellemvonások legyőzésével) magánéletében 
és a társadalmi viszonyokban is. Emellett, az olvasótábor szétválasztásánál maradva, 
a bibliai történetekre építő beszédmód bizonyos részei is felfedezhetők a nyelvhasz-
nálati módozatokban, szintén a kiválasztottság eszméjét helyezve a középpontba. Ez 
kétféle, egymással szorosan összefüggő modell szerint épül fel: 1. a sorscsapás értel-
mében: a csapás elviselése, a próbatétel kiállása tanúságtétel is Isten előtt,69 2. a ko-
rabeli református nyelvhasználat alapján: (erdélyi) magyarnak lenni annyi, mint az 
eleve el rendelésre, ebből következően pedig a helytállásra, a nemzeti feladatokban való 
rész vételre igent mondani, vagyis elfogadni az elhívást mind egyéni, mind kollektív 
értelemben. Ez azonban nem választás kérdése, hiszen a hit is Isten kegyelmi aján-
déka, hiánya pedig szintén Isten elrendelése.

A történelmi helyzet, a tér, amelyben ez az értelmező közösség elgondolta saját 
magát, aktualizálhatónak vélt olyan, a Kemény-művekből kiolvasható, kapcsolódási 
pontokat, amelyeket a saját válaszok és identifi kációs gesztusok mentén bontott ki. 
A Trianon utáni Románia területén élő magyar nyelvű értelmezőközösség által – noha 
ennek szövegszerű nyomai már korábban is kibontakoztak,70 s ez a korszakhatár 
megvonásának esetlegességére is utalhat – megalkotott művekben a Kemény Zsig-
mond-i életmű fontos szerephez jutott. Jellemének és műveinek értelmezése felerő-
södött, az erdélyi hagyomány és öntudat egyik kiemelt örökösének és folytatójának 
tekintették. A szövegek már elemzett retorikája és nyelvhasználata kultuszteremtő 
szándékkal is fellépett, s ehhez nem csupán a megjelent szövegek, de társadalmi ese-
mények is alapul szolgáltak. Az öröklött értelmezői hagyományból olyan szemponto-
kat emeltek ki, amelyek elsősorban a saját hagyomány és identifi káció megerősíté-
sére szolgáltak, ha szükséges volt, akkor akár az egyén életútját is befolyásolni kívánó 
gesztusokkal. Mindezek magától értetődő módon a korabeli, Keményre vonatkozó 
kultusz természetéről is sok mindent elárulnak: a részben már készen kapott kul-
tuszhagyomány kiegészül újabb részletekkel, s egyrészt személyesebbé válik abban 
az értelemben, hogy a szerző személye lesz a megértés tárgya, másrészt el is személy-
telenedik a tulajdonított szakralitásnak köszönhetően.

A Jókai–Kemény-ellentétpár feloldására tett kísérlet is elhelyezhető e kultusz 
természetrajzán belül: a látszólagos kultuszromboló meglátások értelmező igénnyel 
párosulnak. Kemény leválasztása Jókairól az önmagában való szemlélés illúziójából 
táplálkozik: ha lebontódik a korábbi értelmezési stratégia, akkor Kemény élete, jelle-
me, művei, melyek egymással azonosnak tételeződnek, önmagukban lesznek szem-

69 Milbacher Róbert Arany János testtörténetének felvázolása során alkalmazott modelljeiben (szégyen, 
kegyelet, magasztalás) szintén megjelenik ez a részmodell. Vö. Milbacher Róbert, Arany János és az 
emlékezet balzsama. Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben, Ráció, Budapest, 2009, 97–124.

70 Vö. például a már idézett, 1914-es centenáriumi évre megjelentetett évkönyv pretextusával (A Ma ros-
vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság Évkönyve); illetve T. Szabó, I. m.
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lélhetők. Összességében az mondható el a korszak kultuszértelmezéséről Kemény 
vonatkozásában, hogy a kultusz kihatott az irodalomtörténeti nyelvhasználatra, 
még abban az esetben is, ha éppen kultuszromboló törekvésekben bontakozott ki, 
s amelyben ezzel párhuzamosan az erdélyi református vallási gondolkodás egyes ele-
mei is központi helyet kaptak.

Mindez azonban nem meríti ki a „kisebbségi sorsvállalás” közhellyé merevített 
elgondolását. Sokkal inkább azt a látszólagosan homogenizált, ugyanakkor részle-
teiben nagyon is megragadhatatlan Kemény-kép érzékelhető benne, amely egyszerre 
tud táplálkozni egy korábbi recepcióból, és egyszerre építi ki saját elemzői stratégiáit. 
Ennek mentén a nemzeti sorsvállalás is éppen ugyanolyan hangsúlyos lesz, mint az 
eleve elrendelés/sorszerűség gondolatának a nemzet sorsával való összekapcsolása, 
valamint a mélység–magasság metaforikus ellentétpár párhuzamba állítása.

A korszak uralkodó – noha koránt sem egységes – ideológiájával, a transzszilva-
nizmussal is párhuzamba állíthatók az elemzett szövegek. Kemény vezércsillaggá 
emelése például egyértelműen a transzszilvanizmus messianisztikus jellegét erősíti, 
ahogy az is nyilvánvaló, hogy a transzszilvanizmust tematizáló művektől sem állt 
távol a célelvűség és a közösségi érdekek mindenek fölé helyezésének igénye.

Bár az elemzett szövegek nyilvánvalóan nem minősülnek reprezentatív mintának, 
már csak azért sem, mert kifejezetten egy szerzőre koncentrálnak, talán annyi mégis 
elmondható: a 20. század első felében jelentkező és kibontakozó transzszilvanizmus 
eszméje esetében nem csupán arról van szó, hogy az „az erdélyi református gon-
dolkozás eredeti jellegzetessége”71 lenne, hanem arról is, hogy az erdélyi református 
vallási nyelvhasználat és gondolkodásmód hatással volt a transzszilvanizmus esz-
meiségére, alakításában tevékeny részt vállalt. Ez a kapcsolat nem csupán intézményi 
szin ten valósult meg, hanem hatást tudott gyakorolni egyes szerzők, jelen esetben 
Kemény Zsigmond műveinek értelmezésére is.

71 Visky István, A magyar református egyház újjászerveződése az elcsatolt területeken, Mediárium 2008/
3–4., 54.

SURÁNYI BEÁTA

„Optikai médiumok” Jókai Mór 
novelláiban

Elnevezésük ellenére nehéz eldönteni, olvasás során a „primer” vagy a „szekunder” 
szövegek – maguk az alkotások vagy a recepciójukkal teremtett elvárások – hatá-
rozzák-e meg inkább az újraértelmezéseket. Szilasi László Jókai Mór esetében az 
utóbbiak elsőbbségét hangsúlyozza.1

A szinte áttekinthetetlenül nagy Jókai-kánonról szólván arra fi gyelmeztet, hogy 
a szakirodalom ekkora szövegmennyiség esetén még erősebben befolyásolja az életmű 
befogadását és szelekcióját, mint általában. Maga a Szilasi-szöveg pedig ennek az 
állításnak az igazolása lehet egyúttal, ugyanis a regények hierarchiájában elmerülve 
az általa idézett kutatókhoz hasonlóan majdnem ignorálja a tényt, hogy Jókai novel-
lákat is írt, méghozzá nem keveset.

Az anyag gazdagsága ellenére a novellák szakirodalma igen szegényes – a szekun-
der irodalom e szempontból valóban a második helyen áll. S bár a közelmúltban 
több jelentős tanulmány2 foglalkozott némely novellával, a Jókai-kutatás regényköz-
pontúsága hagyományosan annyira meghatározó, hogy a kisprózai műveknek alig 
jutott hely a kánonban. A pályakezdés elbeszélései e téren még szerencsés helyzet-
ben vannak, mivel az életművet kronologikusan követő szakmunkák kénytelenek 
kitérni rájuk: Jókai előbb írt novellát, mint regényt. S ahogy „Jókai-olvasásunk gaz-
dagodásához” vezethetne, ha észrevennénk, „hogy a Jókai nevű szerző esetleg nem 
(elsősorban) regényíró, hanem románcíró is volt”,3 valamint „Jókai nem egyszerűen 
író volt, még csak nem is egyszerűen kalandregény író, hanem újságokba író kaland-
regényíró”,4 úgy az igazítások retorikája folytatható: Jókai nem csak regényíró, hanem 
novellaíró is volt.

Egyre közkeletűbb a belátás, miszerint a Jókai-értelmezés korszerűsödéséhez 
a kánon peremére szorult művek, így a novellák nagymértékben járulhatnak hozzá. 
Érdemes közülük néhány olyanról szót ejteni, melyben feltűnőek a manapság aktuá-
lisan kiemelhető vizuális mozzanatok: a szöveg kötődése az optikai médiumokhoz. 

1 Szilasi László, A selyemgubó és a »bonczoló kés«, Osiris, Budapest, 2000, 8–9.
2 Például: Fried István, Jókai Mór 1854-ben és 1904-ben, Tiszatáj 2014/5., 96–109.; Fried István, Egy 

Jókai-novella és ami körötte/mögötte lehet, ItK 2009/7., 826–835.; Hansági Ágnes, „A többit úgyis 
untig tudja már mindenki”. Jókai forradalom-elbeszélései a 19. századi printmédiumokban, Tiszatáj 
2014/5., 110–126.; Hajdu Péter, Krimi Jókai módra = Elbeszélés a 19- és 20. század fordulóján, szerk. 
Hajdu Péter – Kroó Katalin, L’Harmattan, Budapest, 2011, 119–135.; Szajbély Mihály, Lám meg-
mondtam: perverzió. Csáth-olvaásnyomok Jókai Dekameronjában, Tiszatáj 2014/5., 127–141.

3 Szilasi, I. m., 110.
4 Szajbély Mihály, Jókai Mór, Kalligram, Pozsony, 2010, 12.


