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A R O M A N T I K A V É G E 1 

KEMÉNY Z S I G M O N D R E G É N Y E I R Ő L 

A magyar romantika történelmileg aktuális szakasza volta-
képpen 1848—49-ben zárul, s már ebben az időpontban is, 
Petőfi és Arany művészetében, a népies-reális törekvésektől 
mindinkább túlhaladottam Á m romantikánk jellegét egy sajá-
tos paradoxon befolyásolja, az tudniillik, hogy Jókai voltakép-
pen ifjúkora jelentős emberi-történelmi élményeit érett m ű -
vész korában formálja regényekké, s így — mintegy utólag — 
a remélt, de valósággá nem vált aranykort a történelmi időn 
kívül helyezve, nosztalgikusán, visszaható érvénnyel jeleníti 
meg. Jókai regényírói pályájának legértékesebb témaköre te-
hát a reformkor, a későbbi körülményektől is meghatározott 
sajátos visszhangja. Olyan álom a múltról, amelyet a jelenben 
álmodnak, de az álom álomvoltának nem tiszta tudatában, s 
annak reményében, hogy az ébredés tulajdonképpen folyta-
tása lesz vagy lehet mindannak, amit az emlékezés és a képzelet 
oly varázslatosan rajzolt. Jókai művészetének ez a romantikus 
vonása, a szépített és heroizált múltnak ez az illúziós-tündök-
letes belépése az önkényuralom és kiegyezés realitásai közé, 
derűt és optimizmust sugároz, testetlenül és mesésen is vigasz-
talót. A romantikus magatartásnak ez a változata kétségtelenül 
idegen Keménytől, noha alapállása, más kedélyszínezettel 
ugyan, korántsem különbözik annyira Jókaiétól, mint hinni 
szoktuk. 

Keményt sokan, mondották realistának. Ez a jelző már-már 
közhelyszerűen elfogadottá lett régebbi irodalomtörténet-

1 Részlet. 

4 Irodalomtör ténet 
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írásunkban, bár a terminus értelmezése, tudvalevően, távolról 
sem volt egyértelmű. Bizonyos tartalmi elemek, amelyek jó -
részt művön és stíluson kívüliek, talán egyetlen írónk esetében 
sem befolyásolták annyira a történeti-esztétikai megítélést, 
mint Keménynél. A centralistákhoz való vonzódása fiatalabb 
éveiben, a radikalizmustól való idegenkedése s a forradalom-
tól való rettegése eleve a triérsékelt politikai nézeteket hirdető 
nemesek közé sorolták. Számára 1848/49 kitérő volt, a szen-
vedélyeknek túlcsapása, tragikus vétség, mint hőseinek vég-
zetes tévedései. Komor gondolatai egyáltalán nem a kiúttalan-
ság érzetéből táplálkoztak, mint inkább abból a hajlamából, 
hogy a meglevőt némileg rossz lelkiismerettel ugyan, s ö r ö m -
telenül, elfogadja. A rossznak látott világot, s így a nem forra-
dalmi, majd kiegyező Magyarországot, annak történelmi ve-
zetőrétegét elfogadta, de érzékeny művészlelke e kereteken 
belül szüntelen kétségekkel viaskodott. Az egész művészetébe 
kivetült küzdelem a szilárd világrendért, az áhított józanságért, 
a belérögződött eszmények, célok történelmi állandóságáért, 
a7 elnehezedő, opportunus nemesi liberalizmus, a népnemzeti 
akadémizmus előtt realista szemléletként jelent meg. 

A valóságban azonban ez az attitűd kifejezetten romantikus. 
A konzervatív szemlélet és a hagyományőrzés csak valami 
régi típusú társalgás frazeológiájában azonos a realizmussal, s 
ez esetben sem annak művészeti jelentésével. Kemény Zsig-
mond hősei az erény és a bűn kifejezetten morális dilemmáiba 
sodródnak. Véteknek és érdemnek egyaránt az adott törté-
nelmi kor látens igazsága a mércéje, ez pedig azonos a törté-
nelmi evolúció éppen érvényes fokával. Á m a morális igazság 
az egyén számára nem mindig elérhető. Ha elveszik a bonyo-
lult viszonyok át nem látható kuszaságában: elvéti a mértéket, 
s vak erők, a fátum játék zerévé, áldozatává válik. Ha az igaz-
ság vágya vagy valamely ügy szeretete szenvedélyt ébreszt 
benne, akkor ennek ereje taszítja végletekbe, s az eltúlzott 
erény visz tragikus zsákutcába. A szenvedély általában rombol 
Kemény felfogása értelmében. De amíg a nemes szenvedély 
hordozóját pusztítja el, a gonosz indulatok másokat emészte-
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nek el, az ártatlanokat. Mintha valami fordított költői igazság-
szolgáltatás érvényesülne ebben a művészetben, amelyből hi-
ányzik a humor és a részvét, s amelyben a sors kegyetlen iróni-
ája talán a legjellemzőbb mozzanat. Kemény művészete, som-
másan fogalmazva, a reménytől és bizalomtól megfosztott, a 
szenvedély szárnyalását zuhanásba, pusztulásba átváltó késő-
romantika sajátos példája. 

E megállapítások sajátos és egyéni megfogalmazásban meg-
találhatók Szerb Antalnál is (Magyar irodalomtörténet, 1959, 
348—53). О abból a nem túlságosan hangsúlyozott körülmény-
ből indul ki (noha ez a romantikus jellegre utal), hogy Kemény, 
hasonlóan Jósikához, Walter Scott regényírói technikáját alkal-
mazza. Rendkívül finom, szellemes, frappáns Szerb Antalnak 
az a véleménye, amely ennek az életműnek az egész hangulatát 
jellemzi: „Vérbeli regényíró, mégis teljességgel hiányzik belőle 
a mesélés ö r ö m e . . . " Szerb lényegre mutatóan fogalmazza 
meg, hogy Kemény determinista szemléletének alapia a csaló-
dás, amely a liberális mozgalmak bukása után uralkodott el 
benne. Ám ezután némileg Kemény nézeteihez hasonló szel-
lemben érvel, aki a royalizmust a nemzeti karakterből vezeti 
le, s Szerb Antal Keményben figyeli meg azt a magyar faji 
jellegzetességet, amely az elkerülhetetlenbe való belenyugvás 
alapja. Ezzel szemben a műértő és a szépíró érzékenységével 
tapint Kemény írói alkatának talán legfontosabb vonására: 
„Eleme a lelki zsákutca". 

Ez a lelki zsákutca különbözteti meg a progresszív, vagy ha 
úgy tetszik bizakodó romantikusoktól. E tulajdonsága egyéb-
ként, noha feltétlenül történelmi visszalépés a liberalizmus ide-
áljaihoz képest, művészetére nem pusztán negatív hatást gya-
korol. Kifejezi azt a dezillúziót, amely a maga módján szintén 
történelmi realitás, s amely egyúttal egy összetettebb, vagy ha 
úgy tetszik modernebb életérzés tükröződése. Valamilyen for-
mában — szemléletileg-hangulatilag — Keményben ez a v o -
nás már if júkori műveiben is felfedezhető. Á m művészileg e 
folyamatot nem tudja eltávolító módszerrel, objektíve és 
összefüggéseiben ábrázolni, hanem maga is gondolati-érzelmi 
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befolyása alatt áll, s a romantikus művészi technikát alkalmazza 
s a romantikus eszményeket látja el ellenkező előjellel.2 A ro-
mantikus regényírói módszer, ennek összes túlzásával és m o -
dorosságaival együtt, kiviláglik pl. az Izabella királyné és a 
remete Keménytől fogalmazott vázlatából, ahol is éppen elő-
térbe ugranak a legfeltűnőbb vonások. Martinuzzi Orsolya 
nevű testvére — például — ikreket szül egy csábítótól. Egy 
vénleány kitett gyermeket nevel. Börtönjelenettel végződik a 
vázlat, amikor a gyermekként látott leány váratlanul, titkokat 
tartogatva jön elő. Ilyen és ehhez hasonló cselekményekkel 
aligha lehetséges túllépni a romantika határain. 

Gyulai Pál szavaira ma is érdemes figyelnünk. Ő ugyanis 
Kemény regényeit jellemezve, a maga egyszerű és tárgyilagos 
módján, kendőzés és bonyolult tudományoskodás nélkül 
fejti ki, mit mondottak neki (és bizonyára kora eminens kép-
viselőinek) e művek. A morális kérdésekről egyebek közt azt 
mondja, hogy „mondhatni az erény tévedéseit veszi tárgyul". 
Világszemléleti determinizmusát, az adott viszonyok elfoga-
dásának kényszerűségét pedig tömören így fogalmazza meg : 
„Minthogy hirdetni látszik, hogy a bűntől könnyebb megóvni 
magunkat, mint nemes érzéseink eszélytelen elragadtatásaitól; 
nem elég az erkölcs törvényeit meg nem szegni, még sok más 
jogos érdek van, melyek megsértve megbosszulják magukat, 
s az emberi viszonyokon hatás és ellenhatás természeténél fogva 
vaskényszerűség uralkodik". Az erkölcsi világrendnek ez a 
már-már szinte arányosnak tetsző, megbonthatatlan zártsága 
emlékeztet arra a világképre, amely a klasszicista irodalom 
háttere. Ám nem szabad elfeledkeznünk arról a lényeges kü-
lönbségről, amely a racionalizmus biztonságát, morális fölé-
nyét kölcsönözte a klasszicizmusnak, mintegy a „ jó" megfe-
lelőjeként értve a morált, addig a determinizmus szabályossá-
gából éppen az érték tudata hiányzik, s a cselekvés kockázatait 
és hiábavalóságát sugallja, s így a dezillúzió alapja. 

2 MBZH JÓZSEF: Az irodalom romantikus folytonossága — ItK. 
1 9 6 2 . 
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A régi mondás, mely szerint ha ketten mondják ugyanazt, 
az nem ugyanaz — ez esetben is beigazolódik. Keménynél 
1848 előtt s élete végén találkozunk a kényszerűség irracionális 
formáival, Gyulainál azonban soha — írja Sőtér István.3 Anél-
kül, hogy a tragikum problémáit, a tragikai vétség formáit 
ezúttal fejtegetnők, megállapítható, hogy Gyulai irracionalitás-
tól mentes tragikum-felfogásának tolmácsolásában még vilá-
gosabban kirajzolódik a kényszerűség elvének társadalmi-
politikai meghatározottsága, tehát a kiegyezés politikai, s az e 
ténnyel összefüggő művészeti-erkölcsi tényezőinek történelmi 
szükségszerűségként értelmezett, s akarva-akaratlanul elfoga-
dott realitása. Ez a fajta kibékülés az élettel, s e tény 
magasztos kendőzése jelzi azt a lényeges tartalmi-eszmei kü-
lönbséget, amely a reformkori nemzeti célok, s ennek a kor-
nak morális eszményei között fennállt. E különbségek lényegbe 
vágóak, elmellőzhetetlenek. S ezért, bár valóban létezik egy-
fajta (s a legfeltűnőbben éppen a romantikus stílusban jellent-
kező) folyamatosság Világos és a kiegyezés között; e stiláris-
módszerbeli azonosságon belül olyan új tartalmi-szemléleti 
elemek bukkannak fel, amelyek az 1848/49-es korszakhatár 
létezését nemcsak hogy nem kérdőjelezik meg, hanem a ro-
mantikának egy sajátos, ellentétes célzatú későromantikába 
való átfordításával ennek irodalomtörténeti érvényességét 
egyenest aláhúzzák. 

A későromantika nem pszeudoromantika, tehát nem pusz-
tán foimális jegyekkel utal e stílus jelenlétére. Kemény Zsig-
mond regényei nem egyszerűen a romantika jellegzetes alko-
tásmódjának felhasználásával készült egyébként realisztikus 
alkotások. A szemléletben, az ábrázolásmódban a romantika 
originális vonásaival találkozunk, sőt azok az epizódok, ame-
lyeket realisztikusnak szoktunk tekinteni, szintén, a cselekmény 
fő vonalába illesztett részletekként, a romantikus regény műfaji 
szabályainak felelnek meg. Az elbeszélő stílus számos eleme, 

3 Polgárosodás és nemzetiség. M T A N y e l v - és I rodalomtud. Oszt. 
Közi. X I X . 1 - 4 . 
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különösen a korai művekben, így a Gyulai Pálban, nemcsak 
hogy a Walter Scott-i, hanem egyenest a Jósika-féle regény-
írásra emlékeztet, s erre nagyon könnyű ilyenfajta példákat 
találni: „Ha tehát csupán egy bádjadt (sic!) csillámával bírok 
is azon tulajdonnak, m i teljes fényében ragyogva költészetnek 
neveztetik; akkor az olvasók jobban fognak Guzmán lovag 
szobájában látni, mint vendégei, kiknek nagyobb része alig 
tűnik ki a félhomályból."4 E stílust érzékeltető idézethez köny-
nyen találhatni a szemléletre vonatkoztatót. Gyulai Pál, akit 
sorsa a Báthoriakhoz köt , klasszikus és olasz műveltségű férfiú, 
szorgos tanulmányainak velejét egyetlen gondolatba sűríti: 
„Ixion kerekeként, hasztalan forgott elméje, mert örökké 
azon hithez érkezett vissza, hogy egy vad fatalismus uralkodik 
tetteink fölött." 

A moralizálás mint romantikus művészi sajátosság, fontos 
ábrázolásbeli következményekhez vezet. Egyebek között ah-
hoz, hogy nem annyira az ábrázolt téma összefüggéseiből, a 
rajzolt korok lényeges vonásaiból alakul ki a valóság képe, 
mint inkább a példázat szabályai szerint: a művészi alkotás 
bizonyít egyes igazságokat, s célja nem egyéb, mint ezen igaz-
ságok bemutatása. S itt valami fordított irányzatossággal állunk 
szemben. Az irányregény ugyanis társadalmi célok, eszmények 
szükségességét hirdette a művel, annak egész menetét a meg-
felelő elveknek alárendelve, Keménynél viszont az erkölcsi 
tanulság (amely többnyire a társadalmi eszmények hiábavaló-
ságából fakad) előre tudott sémájának törvénye alakítja a tör-
ténetet Sajátos módon éppen a történelmi regények alkalma-
sak arra, hogy rugalmasan alakítható tényanyaguknál fogva 
olyan analóg helyzetek, konfliktusok forrásai legyenek, ame-
lyek morális tételek emberi hitelességét a valószerűség viszony-
lag erőteljes művészi illúziójával tudják életre kelteni. A törté-
nelem, ez a kifogyhatatlan példatár, a megtörtént, befejezett 
dolgok minden lehetséges variációjával áll a jelen gondjait a 
múltba visszavetítő, ott igazolást kereső író rendelkezésére. 

4 Gyulai Pál (Pest, Hart leben, 1847.) 
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Megfoghatatlan, a feledés homályába tűnt s művészileg sza-
badon rekonstruálható részleteinél fogva könnyen stilizálható, 
s így ebben a szuverén módon újrateremtett világban sajátos 
törvényszerűségek szerint és egyúttal logikus és egységes kép-
ben ölt testet az írói szándék. 

A jelen a maga ismert és ellenőrizhető tényeivel könnyebben 
felesel az író látásmódjával. Ezért Kemény társadalmi regényei-
ben a korabeli romantikus sablonok sokkal feltűnőbbek, s 
ezekből egyúttal hiányoznak is azok a morális tételek, amelyek 
a történelmi témákat meghatározzák. Például vehetjük a Férj 
és nő c. művét. Főhőse, Kolostory Albert, afféle reform-eszmé-
ket színlelő arisztokrata (ilyenekkel találkozunk Eötvös Éljen 
az egyenlőség c. vígjátékában). Albert „magas, karcsú, hibátlan 
termetű", mozdulataiból „erő sugárzott", mégpedig „festvényi 
nyugalommal". A cselekmény, amelynek ideje az 1839—47 
közötti esztendők, részben Olaszországban szövődik. Itt Albert 
nőül vesz egy Eliza nevű igénytelen lelkületű hölgyet. A kor-
ral haladni vágyó Albert egyhelyütt a következőképpen elmél-
kedik: „Az angol aristocratia hatalmának alapja, hogy a nép-
pel fölvegyül s családfája a társadalom minden rétegeibe ter-
jeszti gyökereit." Egy másik cselekményszálat követve a reform-
korban olyannyira kedvelt (s Széchenyi eszméi nyomán a 
Bélteky házban is található) mintagazdaságba jutunk, ahol pél-
dás gazdálkodás folyik, s ízléses „cottage" is található. Megjele-
nik a kalandos sorsú Iduna, s ez Kolostory szerelmét és a szelíd 
Eliza hervadását okozza, míg aztán Albert a lelkiismeretfurda-
lás és a vallási mánia fokozatain keresztül eljut az öngyilkosságig. 

Érdemes még elidőzni ennél a regénynél.5 Megállapítható 
ugyanis, hogy a cselekmény jellege, a stílus, a szereplők sajá-
tos, f inomkodó ízlésre valló nevei alig különböztetik meg e 
művet Jósika, Pálffy Albert és mások hasonló történeteitől. 
Még a fátum is mintha kevesebb fantáziával működne, s mikor 
szóba kerül a morál, romantikus közhely formájában bukkan 
fel. A cinikus Terényitől, e regénytípus hideg rezonőr-bajke-

5 Férj és nő (Bp. Franklin, 1911.) 
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verőjétől kérdi Albert, hogy „hol van azon archimedesi pont, 
melyről egy lábrúgással az egész erkölcsi világot helyéből ki 
lehet mozdítani?" A válasz a sablon értelmében csak az lehet, 
hogy: „Szenvedélyeinkben, Albert"! A polgári élet Magyar-
országon aligha kínál kiélezett konfliktusokat, s ezért az eszmék 
és morális dilemmák a privátszférába szorulnak, példázatkép-
pen ezek kevéssé használhatók. A társadalmi regény, még a 
romantika „couleur locale" elvének kereteiben is, s részben 
éppen e követelmény révén, egyfajta realitás-igényt támaszt, 
amely elől nem lehet kitérni. Marad tehát cselekményesítő 
elemként a titokzatosság, kalandosság, végzetes szenvedély, s 
Kemény külön vonásaként a „lelki zsákutca". A romantikus 
regénytechnika akkor újul meg, ha jelentős társadalmi problé-
mák vagy folyamatok kínálkoznak témaként, kifejezendő 
igazságként, mint Dickens vagy a Keményhez oly sokszor ha-
sonlított Balzac esetében. Keményt azonban ilyen problémák 
vagy folyamatok mint írót nem foglalkoztatták, s ezért akár 
ebben a regényében, akár a Jósika vagy a fiatal Jókai témáira 
emlékeztető Ködképek a kedély láthatárán c. regényében a fran-
ciás bizarrságokra hajlamos romantikus irányzat némileg ne-
hézkesebb, komorabb, olykor eltöprengő követője. 

A lélektani realizmus is Kemény művészi erényei között 
szokott szerepelni. E kérdéssel kapcsolatosan elöl'áróban any-
nyit szükséges meg'egyezni, hogy Kemény hősei, a roman-
tikus ars poetica szellemében valamely egész jellemüket meg-
határozó szenvedély hordozói. így tehát az összetett, ellent-
mondó, sokoldalú karakterek már eleve hiányoznak regényei-
ből. Annyi azonban bizonyos, hogy Kemény ezt az alapszen-
vedélyt általában igen elmélyülten, következetesen rajzolja. 
A cselekmény logikus vonalvezetése hősei gondolatvilágának, 
viselkedésének, olykor fiziológiai reakciónak aprólékosan ki-
dolgozott ábrázolása művészileg meggyőző hatású. Ám ebben, 
a vonatkozásban semmiképpen sem lép túl a romantika hatá-
rain, legfeljebb a kalandos-felszínes meseszövés, a külsőleges 
hatáskeltés csábításainak ellenállva, jobban él a romantikus 
stílus eszközeivel, felhasználva a gondolati-világnézeti elemek 
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— a romantikától egyáltalán nem idegen — alkalmazásának 
(lásd Vörösmarty költészetét) lehetőségeit. A lélekismeretnek 
ez a foka egyébként aligha függ össze Kemény orvosi tanul-
mányaival, mert ez időben az orvostudomány aligha mondott 
a művészetnél többet vagy egzaktabbat az emberi lélekről, 
másrészt, mint Pais Dezső® kimutatta, Keménynek a bécsi 
egyetemen töltött évei eléggé homályosak, mert semmiféle 
anyakönyvbe sincsen a neve bejegyezve, és saját vallomása 
szerint vajmi keveset jegyzett meg az előadásokból. Jellem-
ábrázoló művészetének erényei tehát — s ez semmiképpen 
sem hiba — nem ilyen körülményekben keresendők. 

írásmódszereinek megértéséhez jobb példákat találunk az 
Özvegy és leánya c. regényében. Köztudomású, hogy Kemény 
műveiből hiányzik a humor és a derű, kifejezetten humoros-
szatirikus kísérleteket az ötvenes évek elején írott elbeszélései-
ben tett, ám ezek nem tartoznak életművének fő vonalába. 
A humor és derű hiánya azonban nem jelenti, hogy hiányzott 
belőle a „common sense", s igenis található munkáiban számos 
olyan részlet, mozzanat, amely arra mutat, hogy a vesékbe látó 
tekintet, a fonákságokat nagyon is észrevevő írói látás Kemény 
tulajdona volt. Ám ez a művészi tulajdonsága is alárendelődik 
romantikus koncepcióinak. Özvegy Tarnóczyné jellemének 
kulcsa például a veszedelmes bigottság s a maga érdekét tudó 
praktikusság egymással soha nem találkozó, de mégis ugyan-
azon személyben való lakozása: „Én kedves Krisztusom, ke-
resztfán szenvedő Jézusom! Önts giliádi balzsamot szívembe, 
mert Sára hegyes tőrrel szurdalja, s igen vérzik . . . Sára tudd 
meg, miért röfögnek a disznók az ólban?"7 A szenteskedő, 
kegyetlen, önző nagyasszony mellett jóleső ellentét a ravaszdi 
kisember, Csulai káplán alakja, aki azáltal, hogy a romantikus 
regények komikus-realisztikus epizódfigurája, a maga módján 
szintén az író emberről való felfogását, morális szkepszisét 
bizonyítja, amikor „Csulai uramnak, midőn a fejedelem ki-

0 PAIS D : B. Kemény Zsigmond a bécsi egyetemen. (ItK. XXI . 1911.) 
7 Özvegy és leánya (Bp. Szépirodalmi, 1959.) 
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törülteté Kemény nevét a gyanúsok közül, a múltból ily tarka 
képek zsibongtak elméjében, s gondola: Éli főpap magzatai, 
kik Béliálnak s nem Jehovának áldoztak szívökben, most híze-
legve mondanák: Kegyelmes és nagylelkű vagy, ó, Rákóczi 
György ! De én nem dicsérem meg a hálátlanságot, pedig még 
csak káplán vagyok. Bezzeg, püspök koromban meg nem 
elégedném a puszta hallgatással." 

A végső tanulság persze ebben a regényben is a Kemény-élet-
mű szellemében hangzik a regény egy helyén: „Általában 
lengeségünk azokon, kiket szeretünk, kisebb sebet tud ejteni, 
mint rosszul alkalmazott erényünk. A szerencsétlenség magva 
nem mindig bűn, s a bűnnek társképe a rossz tapintató jóság." 
Az erénynek, a jóindulatnak, a segítő szándéknak ez a szükség-
szerű fonákjára fordulása szinte a sorstragédia kérlelhetetlen-
ségének hatását kelti. Á m ez a komoly-fenséges érzés rögtön 
valami másnak, szikárabb, illúziótlanabb hangulatnak adja át 
helyét, ha arra gondolunk, hogy Kemény világképében a 
„rossz tapintatú jóság"-nak kulcsszerepe van. Azt sugallja ez 
a mondás, hogy a reálpolitika, akár a szó teljes értelmében, 
ország—világ dolgaiban, akár pedig az erkölcs szférájában, 
átvitt értelemben, vezérlő elve a cselekvésnek. A helyes cselek-
vés pedig ebben az értelemben nem egyéb, mint azon pontok 
megtalálása, amelyekre hatva a dolgok nem billennek ki egyen-
súlyukból, s amelyek egyúttal határai a megszabott mederben 
folyó élet irányainak. Az erény és a bűn egyensúlyt megszün-
tető tényezők, amennyiben pozitív vagy negatív értelemben 
valami radikális változtatás, a megszabottal szembeni tiltako-
zás mozzanatát képviselik. A jó vagy a bűnös cél egymagában 
nem vezet üdvös vagy káros eredményhez. A rossz tapintatú 
jóság a „bűnnek társképe". Paradoxonnal élve úgy is fogalmaz-
hatnók, hogy az erénynek „társképe" a világrend megóvásáért 
elkövetett taktikus „ jó tapintatú" bűn. 

E paradoxon persze túloz, hiszen Kemény a maga korának 
morálja értelmében soha nem dicsőítette a vétket. Ám hogy 
valamiképpen nézeteiben benne volt a realitások tudomásul-
vétele iránti igény, s az e téren elkövetett vétségeket, a fanatiz-
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must, és az idealizmust egyaránt fatális kimenetelűnek tartotta 
— azt egyebek között történelmi tárgyú tanulmányai is bizo-
nyítják. Ebből a szempontból pl. A két Wesselényi Miklós című8 

tanulmányának „hősei" olyan némiképpen romantikus f igu-
rák, szépírói eszközökkel formálva, akiket a historikus hűvö-
sebb, tárgyilagosabb szemével néz s ítél meg. Az idősb Wesse-
lényi olyan férfi, akiről nehéz megmondani, hogy „szíve volt-e 
nemesebb, vagy véralkata iszonyúabb?" A lobbanékony sérel-
mi politikus „dörgő hangja uralkodott a tájon. Arcának paran-
csoló és villámló tekintete megdöbbenté a bátort is." Á m régi-
módi politikus volt, s vezéri szerepre alkalmatlan. Széchenyi 
elbeszélése alapján a tanulmány a következőképpen idézi fel 
az ifjabb Wesselényi alakját: „ . . . kolomposnak, vezérszónok-
nak, a magyarnál, mint keleti fajnál, mely a külsőségekben 
kap leginkább mostanság, csak oly ember való, ki széles, köp-
cös termetű, erős, mint a bika, dörgő hangja megrezgetteti az 
ablakokat, elég dagállyal tud beszélni s oly tekintélyes külsejű, 
hogy aki messze vidékről eljő és a szemébe néz, akaratlanul 
kénytelen fölkiáltani: ez ám a hatalmas, méltóságos, a királyi 
tekintetű magyar." 

Az ifjabb Wesselényi politikusként sok tekintetben naiv. Ez 
a tulajdonsága hozzájárul tragédiájához. Kemény a naivságot, 
s ez már az ő szemléletének sajátossága, Kölcseyre is kiterjeszti : 
„Kölcsey művészi és bámult szónok volt, gyermekkedéllyel, 
szent akarattal, tapasztalás nélkül. Ő versek helyett a követségi 
évek alatt ékes beszédeket készített az irodalom számára." 
Kölcseynek naiv széplélekként való emlegetése (amely azonos 
politikai szerepének negálásával) is jele történelemszemléleté-
nek, mint ahogy az a m ó d is, ahogy az erdélyi politika mérsé-
keltebb jellegét magyarázza: „Ide járult, hogy Erdélyben alig 
létezett megye, melyben a fiatalság erkölcsi terrorismust gya-
korolhata a kedélyekre nagy számával, hevével és rivalgásá-
val." Ezért az erdélyiek Széchenyit csodálták, akinek politi-
kája „egyezett e kicsiny ország hagyományos politikájával és 

* A két Wesselényi Miklós (K. Zs. munkáiból . Bp. 1905.) 
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azon ravaszsággal, mely a nemzeti fejedelmek korában két 
nagybatalmasság közt másfél századig lebegteté Erdélyt". E 
koncepciónak része az a Széchenyinek tulajdonított óvatos, 
tapogató modor, mellyel kapcsolatban Kemény így folgal-
mazza meg a kérdést: „Bölcseségből vagy a gyöngeség érze-
téből, mi szintén bölcseség, folyt-e ez? nem akarom vizsgálni." 
E kiegyensúlyozott, s szemmel láthatólag aktuális tanulságokat 
sugalló mérlegelésnek logikus következménye az a konzerva-
tív politikai centrizmus, amely alapja a „jogos" érdekek biro-
dalmának, a meg nem sérthető elvek, erkölcsök, szokások 
pilléreinek. Politikai terminológiában ennek a típusú centriz-
musnak a lényegét aligha fogalmazták meg valahol is frappán-
sabban, mint Kemény tette: „Minden részről tehát növekedett 
az ingerültség, mely viszont Wesselényi zászlóját emelte, mert 
a mérsékelt közép nem fejthet ki ott hatást, ahol a jobb oldal 
gyönge és nem érti a pártfegyver forgatását. Az ügyes jobb 
oldal teremti az erős közepet, az erős közép pedig egyedül 
gátolhatja meg a baloldal győzedelmét." 

Wesselényi ezt a politikai bölcsességet nem tudta, ezért, 
mint korától, annak politikai realitásaitól elmaradó embernek, 
buknia kellett. A reálpolitika kifejezés használata Kemény 
nézeteinek taglalásakor persze azt jelenti, hogy ő mindig a 
nem radikális nemesség érdekeinek szemszögéből, s annak a 
társadalmi rétegnek a jövője érdekében mérlegelte a realitáso-
kat. így tehát nem pusztán a józanság vagy pragmatizmus, 
amely bizonyos esetekben szükségszerű velejárója, máskor 
pedig éppenséggel nélkülözhetetlen kelléke a társadalmi cselek-
vésnek, az ami felróható Kemény számlájára, hanem mérsékelt-
ségének tradicionalista, a polgári fejlődés demokratikus-plebe-
jus lehetőségétől elzárkózó jellege. Az ifjabb Wesselényi pályá-
jának tragikus konfliktusa éppen abban rejlik, hogy mint szen-
vedélyes, lobbanékony sérelmi politikus, akinek „szónoklatá-
ban a méltóság, nehézkesség és az üres pipere volt vegyítve", 
akaratlanul is a baloldal vitorláit duzzasztja, s mivel szenvedé-
lyeivel egyenértékű, átgondolt programja nem volt, később 
már nem értette saját pártfeleit. Az idő hullámai túlcsapnak 
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rajta, s 1848 márciusában már támadja a forradalmi eszméket, 
ezért népszerűsége elillan. A hivatásos, európai látkörű poli-
tikus, Kossuth már azt közli vele, hogy a corpus juris-szal nem 
menthetjük meg a hazát. S ekkor a tanulmányban kiélezett, 
romantikus jellegű csattanó következik. Említi Kemény, hogy 
Jellasich közeledtekor Kossuth útlevelet kért Franciaországba, 
de mint egykor Cromwell, nem nyert kivándorlási engedel-
met : „Mily hajszálon függenek a nagy események." 

Sokáig időztünk e tanulmánynál, s talán nem éppen vélet-
lenül. Aligha lehet ugyanis a publicista-tudós és politikus Ke-
mény gondolatvilágát a művészitől elválasztani, annak a bizo-
nyos esetekben igaz, de általánosságban nem alkalmazható 
sémának az alapján, hogy gondolkodóként és politikusként 
tévedhetett ugyan, de mint író híven tolmácsolta kora eszmé-
nyeit. A Forradalom után s a Még egy szó a forradalom után c. 
röpiratainak pamfletszerű, elfogult és szenvedélyes megálla-
pításait éppen a tárgyilagosság kedvéért nem idéztük, mert 
hiszen nem Kemény személyes indulatait, hanem történelem-
bölcseletének sajátosságait kell elsősorban számításba vennünk. 
Kemény ugyanis abban is hasonlított a reformkorban, a ro-
manticizmus jegyében induló írókra és költőkre, hogy a kö-
zösségi-politikai eszmék nála, mint Eötvösnél és Jókainál vagy 
más előjellel Vörösmartynál, Aranynál, Petőfinél, valóságos 
művészetformáló tényezők. A nemzeti, a hazafias tematika, 
a liberalizmus, annak társadalmi és individuális erkölcse, egytől-
egyig politikai töltésűek, s Kemény e ténytől nemcsak hogy 
néni tudott, de nem is akart függetlenedni. Ezzel a művészet-
felfogással való azonosulása, s a felfogásnak irányzatos-morali-
záló volta határozza meg Kemény romantikus művészi mód-
szereinek lényeges vonásait. 

A „hármas pyramid", az Özvegy és leánya, a Zord idő, a 
Rajongók,9 jellegzetes áttételei, de nem ellenpéldái, sőt éppen-
séggel bizonyítékai az említett művészetfelfogásnak. Mint 

" A Kemény munkássága iránti érdeklődést mutatja a Szépirodalmi 
Könyvkiadó most megjelenő Kemény Zsigmond művei c. sorozata. 
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ahogy Eötvös regényei éppen tárgyilagosságukkal rántják le 
a leplet a nemesi vármegyéről, vagy festik rettentő tanulságul 
a parasztfelkelést, valami jobbnak vagy valami elháríthatónak 
az érdekében. Eötvös realista művészetében ott van a hatni 
akarás, az irányzatosság, a program hirdetése, az eszmények 
propagálása mint romantikus mozzanat. Kemény Zsigmond 
pszichológiai módszere is csak annyiban eltávolító jellegű, 
hogy egy eseménysor logikai láncolatában bizonyos tanulsá-
gok felé irányul. A tett és eredménye, a vétek és annak bünte-
tése, a nemzeti történelem és annak emberi tanulságai mind 
részei egy erkölcsi kódexnek, amely e korszak szellemi elitjé-
ben a történelmi realitások közegében alakul. E kérdések fog-
lalkoztatják Aranyt is, de benne több maradt meg a népi-plebe-
jus morálból, s nemzet-tudata tágabb ölelésű, naivabb és egye-
temesebb. Madáchban viszont megtalálhatjuk az aufklärizmus 
szellemi hagyatékát, az értelem és a cél keresését, s vívódva és 
kétkedve ugyan, de tágabb kapukat nyit a jövendő felé. Ke-
mény érdeklődése a múlt irányába koncentrálódik, a jövő alig 
több egy erkölcsileg megnyugtató, bűntudattól megszabadí-
tott modus vivendinél. Egy magatartás, egyéni és közösségi 
magatartás művészi igazolása, a lélek illúziótlan békéjének 
óhaja hatja át Kemény regényeit. A jövő felé lehatárolt művé-
szete azért oly fojtott, nyomasztó, komor levegőjű. 

Művészi értékei éppen ezekből a körülményekből származ-
nak. Keményt ugyanis fiatalsága, életét befolyásoló leginten-
zívebb élményei a reformkorhoz, a művészi ízlés tekintetében 
pedig a romantikához kötötték. Aki az ő műveit olvassa, aligha 
képes szabadulni attól a meggyőződéstől, hogy ezek szerkezete, 
nyelvi anyaga, ábrázolásmódja a romantikában gyökerezik, s 
annak is abban a változatában, amely az európai mintáktól is 
meghatározottan Magyarországon meghonosodott. A roman-
tikus stílus azonban, mint minden lényeges stíluskorszak, nem 
pusztán művészi kifejezésmód, hanem látásmód is egyúttal. 
Ezért Kemény a maga világát is a romantika törvényei szerint, 
annak a szenvedélyekre, sorsszerűségre, kiélezett ellentétekre 
alapított látásmódjával szemlélte. E tényezők színezték fátum-
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má a determinizmust, avatták magasztos elvvé a világrend 
akkori állapotát, s fokozták vétséggé azok tetteit, akik jószán-
dékkal vagy akaratlanul ez ellen cselekedtek. Korának való-
sága azonban már ellentmondott annak a világképnek, amely-
nek a romantika művészileg alkalmas kifejezője volt. Kemény 
művészként, mert a romantikus ízlés és ábrázolástechnika már 
teljesen, mondhatni vérévé vált, ezt az ellentmondást nem 
tudta áthidalni, csak mint gondolkodó volt képes, a romantikus 
látásmód időnként felbukkanó motívumai ellenére is, a maga 
világát tárgyilagosan, s persze a tőle képviselt magatartás szel-
lemében kritikusan szemlélni. Ezért íróként az őt foglalkoz-
tató társadalmi-politikai problémákat egy elvontabb erkölcsi 
szférába emelve, mint a szenvedélyek küzdelmét ábrázolta, s 
ezen a szinten fogalmazta meg azokat a tanulságokat, ame-
lyek példázatszerűen a valóságból sarjadó dilemmákra vála-
szoltak. 

Kemény Zsigmond legjobb regényei, mint Arany, Madách, 
Gyulai s a maga módján Jókai egyes munkái, korszakot zárnak. 
E korszak lényeges elemei megtalálhatók már a reformkorban, 
annak romantikus és népies törekvéseiben. A reformkori ha-
gyaték klasszicizálódik, abban az értelemben, ahogy Horváth 
János a „nemzeti klasszicizmus" kifejezést használta. A népies-
ség, a történelmi tematika, s általában a nemzeti irodalom elvei 
kanonizáltainak a népnemzeti irány esztétikai formuláiban. 
A történelmi helyzet alakulásának megfelelően a társadalmi-
politikai konkrét törekvések az eszményítés régióiban válnak 
elvont-veszélytelenné. A hagyomány esztétikai törvénybe ik-
tatásának ténye már eleve a további erőteljes fejlődésről való 
lemondást jelzi. A megőrzött, szabályozott, lekerekített hagyo-
mány, amelyből már hiányoznak a szélsőségek és az aktualitás 
gyújtó anyagai, persze egyúttal funkcióját és jellegét tekintve 
mtSs is, mint azok az elemek egyenként, amelyeket ez a korszak 
magáénak elfogad és hirdet. Az így interpretált hagyomány 
mindinkább a befogadó és interpretáló irány saját céljait szol-
gálja. Megítélésekor elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy 
mennyi és milyen minőségű az a művészi-gondolati érték, 
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amit megőriz, s mennyiben méltó ezekhez az értékekhez az, 
amit a maga eszméiből és művészi eredményeiből hozzáad? 
Ha ilyen szempontból készítenénk mérleget, az eredmény nem 
lenne rossz, akár a népnemzeti irány egészét, akár Kemény 
életművét tekintve. Ilyen mérlegelésből azonban mindenkép-
pen ki kell hagynunk azokat az érveket, mint pl. józanság, 
felelősségtudat, nemzetmentő küldetés, a reális és ideális ele-
mek egyensúlya stb . . . , amelyek a kor s a történelmi helyzet 
nyomásából származó tényezők tudomásulvételéből eredő, 
sok tekintetben szükségszerű, de végső fokon mégis csak 
apologetikus mozzanatok. 

Kölcsey már annak idején is kétkedéssel szemlélt középne-
messége egy impozáns történelmi közjáték után óhatatlanul a 
polgárosodás békés útját választja, s megszabadulva radikális-
plebejus szövetségeseitől (vagy magához szelídítve őket), egy-
szerre próbál, modus vivendit keresve, ideálokhoz ragaszkodó 
és pragmatikus lenni, á m végül is a polgárosodás folyamatá-
nak, mint réteg, áldozatául esik. S ez n e m is történhetett más-
képpen. A „grand old generation" azonban, amely még ele-
ven emlékezetében őrizte a múlt felemelő képeit, még őrizte 
szigorú erkölcseit, még vállalta a történelmi értékeket, még 
folytatni akarta, sőt egyetemessé tenni az irodalmi hagyományt. 
Ez a történelmileg kilátástalan küzdelem, amelytől nem tagad-
ható meg a jószándék és a morális tartás, művészileg termé-
keny volt, ám pátoszát végül is a valóság és az eszmények 
összegeztethetőségének nemes szándéka s ennek objektíve lehe-
tetlen volta közötti tragikus ellentmondásból merítette. N e m -
zeti romantika a progresszióba vetett bizalom nélkül, népiesség 
terebélyesedő demokrácia nélkül, realizmus éles társadalom-
kritikai szellem nélkül n e m létezhet, e körülményeket irodalmi 
szabályok és erkölcsi elvek nem pótolhatják. Mint gondolkodó 
talán Kemény volt a legillúziótlanabb, mint művész talán a leg-
keserűbb nemzedékéből, ezért életműve egy nagy történelmi 
és irodalmi folyamat lezárulásának egyik legtanulságosabb 
példája. 


