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É L E T R A J Z ÉS ALKOTÁS VISZONYA 
A HIRLAPSZERKESZTŐ NAPLÓJA 

C. REGÉNYBEN 

(KEMÉNY ZSIGMOND VÁLSÁGOS ÉVEIRŐL) 

Másfél évi ernyedetlen szerkesztői munkálkodás után, 1843. 
június 30-án Kemény kénytelen volt megválni a fénykorát 
élő Erdélyi Híradótól;1 „kiküszöbölését", mint maga utalt 
rá, részint a kormány ellenszenve, részint apró ármányok 
idézték elő.2 Elmozdításával elzáródott előle a hatás egy nem 
lebecsülendő formája; széttört egy kapocs, mely a közélethez 
fűzte, s mely nagyrészt megélhetését is biztosította, így 1847 
márciusáig, a Pesti Hírlaphoz kerüléséig hosszas bizonytalan-
ságban és állástalanságban volt része. Hirtelen tetemes idő 
szakadt rá, kénytelen volt tehát a felgyűlt és mindig elodázott 
irodalmi munkáit elővenni, és nekilátni, hogy „szobrászként, 
ki torso-gyűjteményben foglalkozik, példás szorgalommal 
rendezve, darabosságokat simítva, csonkaságokat egészítve 
ki",3 befejezhesse a jókora halom vázlatot és a félig kész 
iratokat. Időszerűsége miatt először a Korteskedés és ellen-
szerei két kötetét adta ki, csak aztán vette elő a töredékes Élet 
és ábránd és az Izabella királyné és a remete c. regényeket, 
majd hozzáfogott A hirlapszerkesztő naplója és valamivel 
később a Gyulai Pál írásához. Azonban az elkedvtelenítő huza-
vona, mely kísérte munkái elhelyezését, jelezte, hogy az íróság 

' Levele Wesselényi Miklóshoz 1844. júl. 26-án. 
5 Levele Wesselényi Miklóshoz 1846. márc. 14-én; 1847. febr. 9-én 

ugyancsak Wesselényinek írja: „tudatik, milly veszekedés közt váltam 
meg a redactiótól". 

3Korteskedés és ellenszerei. Kolozsvár, I. 87. 
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mellett valami megélhetési módról is kell gondoskodni, s így az 
intenzív irodalmi működés ellenére többször is a hírlapíráshoz 
közeledett, de ott sem volt könnyű az elhelyezkedés. 

Ez a mintegy négy év, mely 1843 júliusától 1847 
márciusáig tartott, tele volt fellobbanással és elernyedéssel, 
munkalázzal és reményvesztettséggel, tele válságos hangulattal. 
Nem csupán az egzisztenciális gondok jöttek elő, mert ott-
honról vékonyan csörgedezett a jövedelem; kiúttalanságában a 
félelem is nyugtalanította, hogy „minden munkáimmal el-
késtem".4 Már előbb feljajdult magánélete boldogtalansága 
miatt, de most más természetű bajok miatt is kritikusra fordult 
az élete. Akit vasban és fegyverben elszántan küzdeni láttunk, 
most krízist élt át, megtorpant és nem vonhatta ki magát az 
önmagával és a tényekkel való szembenézés kényszere alól. 

Nem volt idáig sem ismeretlen a szakirodalomban a vívódás 
e korszaka. Pais Dezső Kemény egész lelki valóját eltöltő 
feszültségről beszélt; belső élete legmozgalmasabb korának, a 
forrongó egyéniség szakának nevezte az 1845-46-os évet; s bár 
arról értekezett, hogy 1846 végére pszichológiai fejlődésének 
élesen szembeötlő határnapjára újjáteremtette jellemét, és a 
jegecesedés folyamata után a világgal való további érintkezés 
már csak egyes részleteket formálhatott át,5 de tételét kellő 
módon nem igazolta, valójában csak az irodalom és politika 
közötti hányódás izgalmára figyelt, s a leveleken kívül főként a 
Gyulai Pália hivatkozott. Pais felfogását korrigálva Martinkó 
András bizonyította, hogy a személyiség-formálódás csak 1848 
után fejeződött be; s hogy 1848 előtt Kemény lelke csupa 
ellentétből állott. Összeütköztek benne az individuális vágyak 
és a kollektív érdekek, a művész és politikus, a tömeget meg-
vető arisztokrata és a tömegekre támaszkodó liberális 
demokrata, a falusi és városi élet vonzása, a jelen és a múlt 

4 Levele Wesselényi Miklóshoz 1846. márc. 14-én. 
'Pais Dezső: Kemény Zsigmond lelki válsága. It, 1914. 378. 
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sokszor ellentétes követelményei.6 Az ellentétpárok 
1845-5 6-os szerepét azonban programjából adódóan tüze-
tesebben nem tárgyalta, így e korszakkal külön kell foglal-
koznunk. 

A legtöbbször idézett ellentétpár szerint állandóan az 
irodalom és a politika között hányódva nem bírt megállapodni, 
s a két úrnak szolgálás folyton konfliktusokat támasztott. A 
levelekből, mert ott tárul fel igazából a gyötrelem, bőségesen 
emelhetnénk ki részleteket a permanens váltakozás illusztrálá-
sára,7 de mindez meglehetősen ismert, sőt világosan áll 
előttünk a kényszerű fluktuáció néhány összetevője is. Tagad-
hatatlan — s ezt Pais Dezső is említette —, hogy szerepet 
játszott nála a pénz. Kemény az első írók közé tartozott, akik 
bevallottan fontosságot tulajdonítottak a pénznek. Csekély 
jövedelme és mérhetetlen igényei miatt — „én örvendeni, 
élvezni szeretek"8 - minduntalan rá volt szorulva valamilyen 
pénzforrásra, s megélhetését leginkább az újságírás szavatol-
hatta, mert ott olyan jövedelmet húzhatott, mely vetekedett a 
franciaországi tiszteletdíjakkal: a Pesti Hírlapnál 4—5 ívnyi (24 
darab) vezércikkért 1000 pengőt kapott, aránytalanul többet, 
mint általában szépirodalmi munkáiért.9 Ugyanebben a levél-
ben azt is szóvá tette, hogy „szépirodalom helyett időm 
nevezetes részét politikai munkálatokra kell pazarolnom —, 
mert az inkább jövedelmez". De pénzszerzési vágya nem ment 

6 Mártinkó András: Báró Kemény Zsigmond pályafordulata. Pécs, 
1937. 6. 

1 Levelei Wesselényi Miklóshoz: 1844. júl. 26.; okt. 7., okt. 25., 
1845. jan. 19., jan. 26., nov. 7., 1846. márc. 14., júl. 31., Jósika 
Miklóshoz: 1845. febr. 7., márc. 15., máj. 5., dec. 15., 1846. jan. 9. 

'Levele Wesselényi Miklóshoz, 1846. márc. 14-én; még előbb Jósika 
Miklóshoz: „Aztán nekem szünetlenül pénzre van szükségem", 1845. 
márc. 15-én; ugyancsak hozzá 1846. jan. 9-én: „nálam nem megvetendő 
artikulus a pénz". 

'Levele Jósika Miklóshoz 1847. febr. 24-én; ÍZ Élet és ábrándért és 
a Gyulai Pálért összesen 2000 váltót kapott. 



342 Barla Gyula 

elvei rovására. Mikor 1846 nyarán bőviben volt az előnyös 
ajánlatoknak, s beszámolója szerint Erdélyből szidó leveleket 
kapott, hogy miért nem siet Széchenyivel egyesülni; „Magyar 
országról egyik int, hogy meg ne tegyem, másik sürget, hogy 
egy napot se halasszam",10 s egymás után keresték fel Kovács 
Lajos, Pap Endre, Abonyi, Nagy Ignác és mások, és a 
„mesével határos körülményeket" kínáltak fel, s amikor 
Andrássy Gyula is igyekezett megnyerni egy alakítandó prog-
resszív párt számára, Dessewffy Emil próbálkozásáról nem is 
beszélve, Kemény mindezt elutasítva elveinek megfelelően a 
Pesti Hírlaphoz csatlakozott. 

Sűrű nyilatkozataiból azonban az is kiderül, hogy vissza-
visszavágyott az ősszerelemhez: az irodalomhoz; ám mihelyst 
kivonta magát a közéletből s hosszasabban időzött a költé-
szetnél, elég volt egy nagyobb esemény, mint például Deákkal 
találkozni Zsibón, máris ezer ingerrel vonzotta az odahagyott 
terrénum. Olyan volt a természete, érdeklődési köre, hogy 
valójában egyik mellett sem köthetett ki kizárólagos érvénnyel. 
Az a felelősségérzet a közélet iránt, melyet még Szász Károly 
oltott bele, élt és nem hagyta magát eltemetni. De mint 
eredendő írói tehetség, folyton kompromisszumra kényszerült, 
nem csekély önfeláldozással; általában így cselekedtek a törté-
nelem folyamán mindazok, kiknek politika és poézis egyaránt 
szerelmük volt. Pályája küszöbén azonban, érezve, hogy meg-
osztott erővel semmi fontosabbat, semmi maradandóbb becsűt 
nem tud előállítani, drámainak tűnt a küzdelem, holott 
szakítás helyett az összebékítés vált szükségessé. Nem érdek-
telen, hogy hősei nem lázadoznak a kettős kötelesség miatt. 
Camoens a harcok szünetében barlangjába vonul és elmerülten 
alkot. Kolostory ugyan a madrigált többnek tartja politikai 
szónoklatainál, de csak akkor, amikor a rendre előjövő bajok 
majdnem összeroppantják, de még akkor sem hagyja félbe a 
politikai tusát. Gyulai Pál is meglelte az összhangot: a nappali 

1 0 Levele Wesselényi Ferenchez 1846. jún. 15-én. 
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államférfiúi teendők után az éj óráiban szabadon engedte át 
magát ábrándjainak, s a kivívott egyensúlyt majd csak a 
rajongás rémképeinek eluralkodása bontotta meg. 

Amint Kemény révbe jutott, belső küzdelmei is csitultak, 
jeléül annak, hogy pályaalakítási nehézségei dramatizálták oly-
annyira a helyzetet. Fellélegezve értesítette Wesselényit: „végre 
valahára Pestre költözöm".11 Alig két hét múlva Jósikát már 
arról tudósítja, hogy „midőn Gyulaiból a hetedik füzet kijön, 
rögtön rákövetkezhetnék Tiefenbach grófnénak első füzete. 
Mert a két munka összefüggésbe van egymással",12 pedig 
1846. március 14-i levelében Wesselényi előtt még úgy fogad-
kozott, „ha a Pesti Hírlappali tervem sikerülend, akkor ezen-
túlra kirekesztőleg a politicainak szentelem egész életemet". 
Hiába minden: önnön lényegét meg nem tagadhatja: egyaránt 
képtelen felhagyni a szépirodalmi működéssel és a politi-
zálással. Kicsi dolog, de messzire sugárzó aNaplóbeli jegyzete: 

„igen sok adat oly gyöngén akad meg agyamban, hogy az életbe soha 
rá nem emlékszem, s csak midó'n a képzelődés fölmagasztosított, csak 
midó'n szónoklok vagy munkát írok, tűzi véletlenül magát elő".'3 

Tehát azonos szintű vagy azonos ihletettségű tevékeny-
ségnek fogta fel a politikai szónoklást és a szépirodalmi (vagy 
politikai) írásbeli alkotást. Kettős elköteleztetése miatt élete 
végéig kettős életű maradt, legfeljebb arról lehet szó, hogy a 
két ágazat között időszakonként a harmónia tökéletesebbé 
vált, aztán újból fájóan kiéleződött az ellentét. 

Válságosra fordult magánélete is. Első csalódását az Élet és 
ábrándban jajongta el, most pedig Wass Ottilia iránti szerelme 
szenvedett hajótörést az anya hajthatatlanságán, így 1844 

1 1 Levele Wesselényi Miklóshoz 1847. febr. 9-én. 
1 2 Levele Jósika Miklóshoz, 1847. febr. 24-én. 
13Napló. 116. Kemény Zsigmond Naplója. (A bevezető tanulmány a 

sajtó alá rendezés és a jegyzetek Benkő Samu munkája), Bp. 1974. 
(Továbbiakban Napló), 116. 
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tavaszától újból búsonghatott. Az időpont hitelességéhez 
azonban kétség fér. Papp Ferenc a 84 éves Wass Ottflia emléke-
zésére épített,14 éppen ilyen bizonytalan a többi hivatkozása 
is: megszólaltatja Wesselényi Krisztinát, de a forrást nem jelöli; 
önkényes fikciónak tűnik a Danielik-jelenet idesorolása is, nem 
is szólva arról, hogy a néhány évvel korábbi Tóth Kálmán-
epizódot pedig Lányay Máriával hozza összefüggésbe;15 fenn-
tartással kell fogadnunk a Gyulai Lajos-naplóra alapozott 
bizonyítékot is, Horváth Miklós utalása meg egyenesen 
homályos. Perdöntő az 1846-os Napló egy idevágó adata. 
Kovács Lajos korholó szavairól s a maga somolygó hallgatá-
sáról ezt jegyezte fel: 

„aztán ösmeri természetemet, hogy valamely kolozsvári asszonyba -
mint tavaly — belébolondulok, s aztán az isten sem bír velem. - Ezen 
nyilatkozatból látszék, hogy az én jó barátom mégse tudta jól tavalyi 
dolgaimat, s igen örvendék, hogy vannak titkaim, melyeknek messze 
vidékre terjedettségektől eszerint nincs mit tartanom. ' 

A rejtegetett szerelem 1845 legelején vagy májusában zárult 
le, mert a levelek szerint 1845-ben keveset tartózkodott 
Kolozsváron: márciust és áprilist Szatmárban töltötte, innen 
Zsibóra ment, honnan május 15-én tért vissza Kolozsvárra, de 
már június közepén beteg lett, kevéssel utóbb Kapudra vitette 
magát s ott húzta ki a telet; majd 1846 tavaszán Zsibóra 
utazott, s a pesti út kivételével ott töltötte az egész esztendőt. 
Ez a menekülésszerű, tüntető távolmaradás Kolozsvártól az 
első szerelme utáni Bécsbe „költözésre" emlékeztet: akkor sem 
tudott az ismerős környezetben, a fájó emlékek közelében 
maradni. Mostani nyugtalan barangolásának okát az 1846-os 
Napló július 30-i feljegyzése is elárulja: 

'*Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. Bp. 1922. I. 223., 
2 3 2 - 2 3 5 . , 2 3 7 - 2 3 9 . 

1 5 Papp Ferenc: i m. II. Bp. 1923. 217. 
" Napló, 131. 
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„Sorsom megint ragad Kolozsvár felé, melyet régen annyira 
szerettem, de közelebbről csaknem egy esztendeig gyűlölék. S 
most? . . . Nem kívánok már egy nőtől sem többet, mint barátságot, ha 
szilárd, s élveket, ha ingatag. így jó idő telhetik Kolozsvárt. És a 
szerelem? - hagyjunk fel vele örökre." 

A logikátlan kapcsolat, mely Kolozsvár gyűlöletéről a 
szerelem témájára ugrik, árulkodó jel; a három ponttal jelzett 
gondolatkihagyás az elszenvedett fájdalmakat álcázza, az 
utolsó szó pedig a véglegesnek tűnő lemondást is jelzi. 

összevetve Papp Ferenc teóriáját л Napló adataival, két eset 
lehetséges: vagy a Wass Ottília-szerelem kulminált 1845-ben 
(ami annál is hihetőbb, mert a lány ekkor már a 17-ik évébe 
lépett), vagy ha e viszony 1844 legelején megszakadt, akkor 
Kemény egy újabb szerelem bűvkörébe került, amely hasonló 
kudarccal végződött. A valóságot kideríteni jelenleg lehetetlen. 
Világos csupán annyi, hogy magánéletében Kemény újból 
vereséget szenvedett, s családalapítási terveit fel kellett adnia. 
Súlyos belső válsága egyelőre lezárult, de megbékélés nélkül, s 
1845-től kénytelen volt magát hozzászoktatni a sivár 
agglegényélet gondolatához. Boldogságra vágyott, a családi 
fészek melegét azonban megtagadta tőle a sors. 

Felszínre tolultak ez idő tájt más természetű kérdések is, 
olyanok, melyek körültekintésre, illetve számadásra kész-
tették. Az önvizsgálatra regényben került sor. Nem is igen 
kínálkozott más mód: a nyilvánosság előtt meggyónhatatlan 
kérdések szaggatták, s rejtőzködnie kellett. Utaltunk már rá, 
hogy a lelkét el-elárasztó szenvedélyrétegek megvallására, mert 
az elhallgatás lehetetlennek bizonyult, az objektivált forma: a 
regény vált alkalmassá. Első írónk, akinek azért kellett küsz-
ködnie élményei papírra vetésével, mert az elfogadott morali-
tással szembekerült. Időnként a szív örvényeinek oly mélysége 
tárult fel előtte, melyeket lírai vallomásként nem látszott 
tanácsosnak a nagyközönség elé vinni. S most csapatostól 
szakadtak fel a gyötrelmek: az 1844-i év elején kezdett s 
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1845-ben talán be is fejezett regényke11, A hírlapszerkesztő 
naplója a kritikus periódus reprezentatív terméke. Sajnálatos, 
hogy csak néhány oldal maradt fenn a két kötetre tervezett 
„sok oldalról politikai irányú regényéből,18 mert leg-
vallomásosabb művét szemlélhettük volna benne, líraibbat a 
később írt s kellően nem méltányolta szerelem életénél. 

Szokásától eltérően most nem történelmi regényt alkotott: 
a közelmúlt és a jelen vívódásai, anélkül, hogy történelmi 
mezbe öltöztek volna, ellenállhatatlanul nyomultak be a 
cselekménysorozatba. A regény főszereplői: gróf Kolostory 
Albert (kinek némileg hasonmása a Férj és nőben báró Kolos-
tory Albert) és Malmy Ödön (írói álnévként az Erdélyi 
Híradóban 1843-ban Malmi Ödön, 1844-ben Malmy Ödön 
fordul elő) mintha alkotójuknak a jellemvonásait örökölték 
volna. Kolostory kapta mindazt az ellentmondást, mely 
Keményt gyötörte, Malmy pedig az arisztokrata-ellenességet1 9 

és elvhűséget, melyek eddig olyannyira jellemzőek voltak 
Keményre. Malmynál a szükséges egyénítésben nincs hiány, 
Kolostorynál viszont Keményhez képest csak árnyalatnyi 
eltéréseket fedezhetünk fel. Kemény ez idő tájt regényeiben a 
lírai kitörésnek nem egy példáját nyújtotta, érzéseit sokszor a 
kellő mértékben sem objektiválta, művei a reflexióin kívül is 
tele vannak szubjektív megnyilvánulásokkal, és az sem ritka 
nála, hogy saját érzéseit, forrongása és vallomáskényszere 
jeleként szinte változtatás nélkül plántálta hőseibe; mégis az 
alkotás közben szükségszerűen fellépő alakító és teremtő 
tendenciák miatt kellő óvatossággal kell kifürkészni a Keményt 
reprezentáló sajátosságokat. 

A szétosztástól eredően sajátos esztétikai eljárás valósult 
meg: a költőben dúló párharc külön-külön alakban testesülve 

1 7 Papp Ferenc: i т. I. 289-294. 
1 'Levele Wesselényi Miklóshoz 1844. okt. 25-én. 
1 ' Benkő Samu írja, hogy Malmy szinte ugyanazokkal a szavakkal 

ostorozza az arisztokraták erkölcsi felfogását, mint Kemény 1837-ben a 
Nemzeti Társalkodóban a párbajról szóló cikkében. Napló. 94. 
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meg kétszeresen tárgyiasítottá vált, s így nemcsak egy lélek 
belső dialógusát halljuk, hanem két szereplő összecsapásaként 
dramatizáltan is szemlélhetjük a küzdelmet. E koncepcionális 
megoldás révén a főhős oldalról is éles megvilágítást kap, s a 
rézsútos sugarak fényében kibontakozik egy nagyra hivatott 
lélek tragédiája. 

Már a hangütés is elárulja a feszültséget: „Sokszor kérdezem 
magamtól, miért van e kebelben akkora ellenkezés? " 

Kolostory elsőnek a vér háborgására eszmél rá. Délután 
ötkor még szép elme finom, könnyű ötletekkel, este nyolckor 
pedig ellenállhatatlanul részeg szenvedély martaléka. Úgy érzi 
az érzékiség hatalmát, mint maga Kemény, aki meg is vallotta: 

„Aztán, ámbár 29 éves, s így élemedett ember volnék, kinek már 
bölcsesség-foga is kinőhetett - mind a mellett, jó isten tudná, mennyi 
silány szenvedély háborgat, s milly kevés erőm van, olly érzéseknek, 
miknek kártékonyságát ösmerem, behatásait gátolni."10 

Kolostory kétfajta szerelem közt hányódik: Vilmánál a 
szerelmet ismeri égető érzések, tomboló féltékenység nélkül, s 
egy regénynek vagy színműnek Desdemonájánál pedig Othello. 
Gyötrődve kérdezi: „Honnan ezen ellenmondás? " Nyilván az 
égi és földi szerelem egy változatáról van itt szó, arról, hogy 
gáncs nélküli lovagként testetlen, ideális szerelmet áhít, mert 
maga fölött lebegő lénynek képzeli az imádott hölgyet; s aki 
ennyire képes szublimálni szenvedélyét és akiben ennyire 
eleven a vonzalom a magasztos szerelem iránt, az, bármennyire 
hihetetlennek látszik, a hófehér tünemény bámulatából 
könnyen lendül át az ellenkező irányba, s a mocsoktalan lovag 
egy másik nő vagy csak egy fantáziakép láttán ereiben garáz-
dálkodni érzi a vért, s akarva-akaratlan a kéj megszerzése felé 
sodródik, a szerelmi önkívület minden jeleivel. Nem hiába 
vetette szemére barátja: „Tűrd el, ha boudoirokban kereslek, 

1 "Levele Jósika Miklóshoz 1845. dec. 15-én. 
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mert különben éjjeli lámpásommal gróf Kolostoryt egy 
grisette-nél kellene föllelnem". 

Irodalmunkban Vajda és a többiek előtt Kemény az első, ki 
e szörnyű kettőségről, a vér követeléséről ír; igaz, epikában: 
egy különleges hős életébe transponálva, de így is az utódokat 
megelőzve. Újfajta egyéniség bontakozik itt: aki egyrészt hódol 
a női eszmény előtt s akinek sóvárgása - kirekesztődve a 
boldogságból — idő jártával nőttön nő, másrészt aki a vér és 
némileg a pénz űzöttjeként szenved, de az etikett miatt 
szolidabb arcát kénytelen mutatni. Pedig a Napló ban is arról 
panaszkodik: „Nem valék soha képes mértéket tartani - vagy 
életunalomra vitt a józanság, vagy megcsömörlék a gyönyörök-
ben."2 1 Mindenesetre a vad és féktelen tűz jobban háborgatta, 
mintsem ábrázolása elől kitérhetett volna. Most éppen majd-
nem nyílt vallomással kísérletezett, később visszahúzódva oly 
szereplők életébe fonta e fülledt szenvedély működését, 
kiktől a legnagyobb mértékben igyekezett elhatárolni magát, 
gondolunk itt Sennóra, Wranich Izidorra és Barnabásra; de az 
érzékiség ábrázolásáról, s olykor patologikus meg-
nyilvánulásának rajzáról nem mondott le. 

Ám nemcsak az érzékiséget róhatták fel Kolostorynak, 
hanem minduntalan kísértő gőgjét is. Már apja tetteit oly 
kevélység irányította, milyen „csak Erdélyben létezett és 
Skócia felföldén". E büszkeségnek visszfényét vélte meg-
csillanni Malmy Kolostoryban: egy álbecsület körüli kérdésben 
(párbajban) arisztokrata erényt tanúsított; máskülönben is azt 
vette észre, hogy Kolostory a tömeget lenézi, a felsőbb 
körökhöz húz; ha ostromolja is a közgyűléseken az arisztok-
ratákat, midőn bevégezte beszédét, velük kezet szorít. Ha nem 
is ilyen pontok alapján, Keményt is érte hasonló vád: Pálffy 
emlegette nevezetes írásában Kemény arisztokrata büszkeségét, 
azt, hogy mennyire nagyra tartotta fejedelmi származását, 
sőt az anya Csókából mindenáron Corvint akart csinálni, 

2 ' Napló. 116. 
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csakhogy rokonságba kerüljön Corvin Mátyással is.22 Ez ugyan 
elfogult és nevetséges túlzás, de az alig tagadható, hogy a 
fényes származás tudata (ha nem is a fejedelmi ág sarjadéka) 
befolyásolta, serkentette, nagy tettekre sarkallta, ahogy a 
Gyulai Pálban úja: 

„Egyébiránt ha családfán szabad gyönyörködni, ez a gyarlóság -
mely annyi nagyszerűnek ló'n dajkája, s annyi haladó hüvelyt emelt a hír 
Pantheonába, s neveket nemzetek fölébe, a sorscsillagok közé - felette 
megbocsát hat óvá válik, kivált a XVI. században . . . " 2 3 

De a megcsillanó arisztokrata gőghöz csatlakozott valami 
különös dölyf: elzárkózó önérzet, ködbe burkolózó zseni 
öntudat. Kolostory a maga magasából többször nyilatkozott 
lenézően, lekicsinylően Malmy előtt: 

. „Természetesen én mondhatnám, hogy vannak rejtélyei a szellemnek 
és sajátszerű igényei nedvalkatunknak, de a hírlapszerkesztő úr ezt 
makacsul tagadná". 

S ez a magát megkülönböztető elhúzódás, mely csak 
önmaga titkaival van elfoglalva, nem kért megértést. Egyedüli-
ségét, mert a sors hozzáfoghatót keveset alkotott, büszkén 
vállalta: méltó társasága úgy sem lehet más, csak önmaga. 
Zsenialitása tudatában jelentette ki: 

„Ödön, értelmes hírlapszerkesztő vagy, de nem lélekbúvár. Te az 
emberiséget ösmered, de nem az egyént. Könnyebb felfogni a tömeg 
lelkületét, mint kikémlelni és rajzolni engemet s néhány önálló férfit. 
Prim, Desmoulins Camille, Rienzi, Carrel, Kossuth száz élt már a 
polgárosodott Európában, míg Shakespeare százezer év óta kettő sem 
születék." 

2 2 Pá Iff у János: Magyarországi és erdélyi urak. Sajtó alá rendezte 
Szabó T.Att i la , Bp. 1939. 

2 'Kemény Zsigmond: GyulaiPáL Bp. 1967.1. 102. 

4 Irodalomtörténet 



350 Barla Gyula 

A magát Shakespeare-rel rokonító Kolostory lángész és 
rejtély egyszerre, titokzatos, megfejthetetlen. Minden 
rendestől eltépve magát hűvös magasságba került, hova nem 
érhetett fel földi csalódás, hatalmi ígéret és tömegtaps. Kifür-
készhetetlen lényéről így világosította fel a serény újságírót: 

„Győződj meg, hogy te sem kitalálni, sem hinni nem fogod oly 
kedély rejtélyeit, mely elszomorodik mind a hatalom ígéreteire, mind a 
tömeg tapsaira. Te át nem értheted a büszkeség azon nemét, mely a 
közöny-, hidegség- és félreértésből merít magának méltó élményt, 
miként a mágnestű örökké északra mutat s a fagytól nyer mozgékony-
ságot és célt." 

S ott az emberektől távol fenség és hidegség veszi körül, s 
akit már csak a jég szikrázása bír delejezni, nem retten 
kimondani később a félelmetes szót sem: 

„Mi marad neked ily vesztés után? - Tudakolám buzdítólag 
Kolostorytól, ki a gyűlés alatt komor, hideg, közönyös és néma volt, 
noha korteseink terveit semmisítették meg. - Magam. - Felelte 
nyugodtan." 

S az író hozzáteszi, hogy e szó a MedeábóX, a francia 
klasszikusok leghíresebb színművéből kölcsönzött. 

Kolostory ezzel útjának végső állomására érkezett, innen 
nincs tovább. A regény folytatását nem ismerjük, de valószínű, 
hogy a fagyos pillanat nem lehetett örök. Rideg magasságba 
űzte ugyan zsenitudata és számtalan csalódása, mégis sokkal 
hullámzóbb kedély, nyugtalanabb szellem, mintsem mereven 
megmaradhatna e kifeszítettségben. Hangulatai, mint a tenger 
habjai, folyton mozgásban vannak: a fellángolásokat 
kiábrándulás, a tömör tettvágyat apátiába süllyedés, a közéleti 
forgolódást visszahúzódás, a sistergő kitöréseket irónia követi, 
hogy később nekifeszülésekkel feledtesse a stagnálást. Ez az 
örökös fluktuálás, kiszámíthatatlan kavargás s a mindinkább 
kirajzolódó tétlenség a diffamáló a Malmy szemében. 
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S a különcségek és a kirívó ellentmondások közé sorolta 
erélye közelebbi megtörtségét és a gyakori léhaságot („Te a 
léha modorban mester vagy."). Mintha csak az önironikus 
Keményt hallanók az Élet és ábránd Függelékében: 

„olykor a legbadarabb ötleteim vannak", s „egy tudományos 
könyvet írtam közelebbről csupán azért, hogy jogom lehessen 
renomméem kockáztatása nélkül sületlenségeken törni fejemet". 

De különösen színeváltozásait hányja barátja szemére 
Malmy, nevezetesen azt, hogy „te szónoklataid alatt 
könnyezel, reszketsz és szenvedélytől szikráznak szemeid, 
hogy aztán másnap gunyorral emlékezhess a vérnek bugy-
borékolásaira, a lázas képekre és sentimentál érzésekre". 
Kolostory védekezése csak ennyi: „elbeszélhetném, hogy 
egyszer készülék szónoklatomra, de hidegen maradott a 
közönség, és a kiesztergált ötletek nem rázták fel szen-
vedélyét". Látnivaló, hogy oly lenyűgöző szónoklat lebeg 
Kolostory szeme előtt, amilyennel Kemény aratott sikert 
Kolozs megyében, melyben nem nehéz felismerni a szenvedély 
föltétlenségének apoteózisát. 

Malmy bűnlajstromában nem menekül meg az elítéltetéstől 
a költészet sem: „talányokat faragsz tizenkét lábú versekben és 
hét éves gyermekek számára". De dühíti már a naplóvezetés is, 
s majdnem úgy kárhoztatja ezt az időfecsérlést, ahogy Kemény 
ingerelte a naplóíró Malom Lujzát.24 

A szemrehányásokra Kolostory csak lanyhán, ímmel-ámmal 
válaszol, sőt az „enyelgő" felelet közben ilyen utasításokat ad 
legényének: „Márton, öltözködni akarok", „Márton a lavoirt! 
Miért nem jött ma el fodrászom?" Jelleme ellentmondásait 
ugyanis ő is ismerte, éppen a meghasonlottság vitte rá, hogy 
naplóírásba fogjon és tisztázza önmagát önmaga előtt; s latol-
gatva az ellentéteket a legsúlyosabb konfliktust másképp 

24Malom Lujza leveleiDöbrentei Gáborhoz. ItK, 1902. 227. 
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fogalmazta meg. Mindjárt a bevezetésben rátér, előző 
regényeiben szokásos személyességgel a lényegre: 

„A sok kitérés miatt szinte feledém, hogy miről akarok naplómban 
megjegyzéseket tenni. Igen! Barátaim kedély hiányával vádolnak. Nekik 
igazuk van, s mégis csalódnak. Mert én két életet folytatok: egy 
eszményit és egy hétköznapit. Itt nincs szenvedélyem, míg ott 
indulataim küzdenek vadon és féketlenül." 

A szavak látszatra a józan hétköznap és a mámorosító 
költészet különbségéről szólnak, holott mélyebb, rejtettebb 
szakadék húzódik meg mögöttük. Az eszményi élet nem 
szűkíthető le a költészet óráira; a fantázia csapongásának a 
régiója az. A képzeletvilágot felgyújthatja egy könyv, de 
bizonyára egy emlékkép is; s akkor a közönyös individuum 
feloldódik, élni kezd, vadul és féktelenül száguldoznak 
indulatai: teljesnek érzi magát. Ha újból emberi közegbe kerül, 
szenvedélytelenül, megrendszabályozottan tengődik és 
enyeleg, aléltan várva a pillanatot, mikor újból kiteljesedhet a 
maga külön világában. A kérdésre: „Honnan ezen ellen-
mondás?", a töredék nem ad választ, de sejthető, hogy a teljes 
mű Kolostory zseni voltával, s talán egyébbel is magyarázta 
volna ezt az abszurd jelenséget. 

Kolostory sok tekintetben olyan, mintha Byron-hős lenne: 
meghasonlottsággal küzdő, ellentétekből szőtt jellem s fáj-
dalmas titkokkal terhes. Eljut egészen a romantikus titanizmus 
széléig, fenséges és dermesztő magányát büszkén vállalja, akár 
az egész világgal szemben is. Hiányzik ugyan belőle a világ-
sértettség, nem bukott titán, nem is az élet királya, ám van 
benne valami a szabadsághősből. Mint később kiderül, 
emberség és nép iránti részvét fűti; az elnyomottak mellé nem 
sértett büszkeségből csatlakozik, mint Byronnál Lara vagy 
Marino Faliero, hanem belső indíttatásból. Abban is külön-
bözik a tipikus Byron-hősöktől, hogy nem tetszeleg ember-
feletti heroikus pózban, nem szenvelgi az életmodort és nem 
köt ki a pesszimisztikus életszemléletnél, korántsem blazírt és 
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nem sátáni. De ha nélkülözi is a rezignált világfájdalom pózát, 
érezteti tragikumát a hangfogó ellenére is áradó mélabú. Az 
egyik fogalmazás szerint az író azon sötét napokról kívánt 
szólni, mely „egy széphivatású jellem küzdéseit és süllye-
dését"2 5 mutatják; majd a javítások után a végleges szövegben 
már néhány tájékozási ponttal akart megismertetni „egy nagy 
látkörű jellemből, melyet a természet anyakeze gazdaggá, az 
események sivárrá tettek". A hőst valóban nagy belső válság 
késztette széttekintésre és eszmélkedésre, s a helyzetelemzés-
ben, melyből szigorú barátja érdemlegesen nem vette ki a 
részét, feltárul a kétségektől gyötört, rejtélyeire büszke 
egyéniség, aki az önmegismerés kínjaival és kéjeivel kutatja, 
kettős életének tragikumát. 

Kolostory rajzában sokszor kellett Keményre gondolnunk. 
Nemcsak azért, mert később őt is kedély hiányával vádolták; 
Pálffy szerint „Neki lelke kopár, kedélye sivár, szíve 
márvány";26 nemcsak azért, mert a byronizmus magáról 
beszél legtöbbet, s hőseiben közvetlen hasonmásait, álcázott 
önportréit teremti meg, s mert személyes célzások szakadat-
lanul átszövik a művet, hanem azért is, mert több ponton 
egyező vonást találtunk Kemény és hőse között. Abban is 
hasonlítanak, hogy rajonganak a költészetért, az éj óráiban 
alkotnak, s hogy mindketten a rideg magányossághoz jutottak 
el. Az erőltetett pózba Kemény mégsem merevedhetett bele, 
így az arcélén megjelenő sivárabb vonások nem állandósultak, 
ám a hosszasabb ízlelések, a vissza-visszatérések (melyekben 
gyermekkori elmerüléseinek mechanizmusára ismerünk) mégis 
csak alakították egyéniségét, melegebb színeit megrabolták, s 
ami még az Izabella királynő és a remetében oly bőségesen 
áradt, a gondtalan tréfálkozás üdítő patakját nem lelni többé 
műveiben. Karaktere, szerencsére, végleges érvénnyel még nem 

2 s Báró Kemény Zsigmond Hátrahagyott Munkái (sajtó alá rendezte 
Papp Ferenc), Bp. 1914. 342.; Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, 
Ms. 2822. 

2 'Pálffy János: L m. 241. 
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formálódott ki; jóllehet az alaptónus már most komorabb lett, 
de szilaj vére, élni-élvezni akarása az ellentétes pólusok közötti 
további hányódást juttatták osztályrészéül. így jégútját, hova 
sikertelen, meddő próbálkozásai s meg nem értettsége folytán 
kényszeríteni akarta magát, még oda-odahagyta, sőt az izzó 
szenvedélynek később még nem egy példáját tudta nyújtani. 

De mégsem lehet kitérni a feltevés elől, melyet a Kolos-
tory-kép szuggerál, hogy hovatovább a magába zárkózás felé 
egyre több lépést tesz. Nem előzmény nélküli e jelenség: már 
gyermekkorában kitépte magát a környező világból s bújt 
álmodozásai színhelyére, hogy zavartalanul élvezhesse 
fantáziája zsongító szüleményeit; most újból kezdett elhatal-
masodni rajta ez a vágy. Társtalansága (Szentivánin kívül nem 
volt, s nem is lett igazi barátja), zsenitudata, ki nem teljesedő, 
töredékes élete, ezer apróbb-nagyobb kudarca, önmaga ellent-
mondásaival való vívódása, szenvedélyeivel való birkózása 
befelé fordulóvá tették, s hovatovább e titkos világ vitte 
életében a fő szólamot. A látszólagos stagnálás mögött viharok 
dúltak, s mikor sikerült kizárni a külső világot, mint 
Kolostory, szenvedélyeit ő is szabadjára engedte, s útjukat 
végig kísérhette. Az elmerült vagy csak egyelőre leszorított 
emlékképeket (melyek sérelmek is lehettek: gondoljunk a 
későbbi Tarnóczynéra: „velők együtt nevetett ki 
engemet , . . . s engemet nevetett ki!", „Emlékszem, emlékszem 
mindenre!")27 fölidézve s átélve vizsgálhatta kiterjedésüket, 
agresszív intenzitásukat, romboló teljességüket, vagy elképzel-
hette a jövőt, s benne isteni lényét: csonka élete helyett élhette 
a teljest; a szenvedélyörvényekbe vetve magát, szunnyadó 
képességei tenyészni és sokszorozódni, visszafojtott energiái 
pedig felizzottan tombolni kezdtek. Hasonlított ez az ajzottság 
az alkotás lázas óráira; az intenzitás ily hőfoka tette képessé, 
hogy a világtól elszakadás után összefogottan és szinte 
magát felülmúlóan a tolongó és zsibongó indulatörvénylések 

17 Özvegy és leánya. Bp. 1967. 196. 
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működésére, illetve az elcsendesedés szüneteiben az alig 
hallható neszek és a tovatűnő érzésfoszlányok nyomaira 
ügyeljen, s majd eredményeit műveibe beépítse. Aki az 
életben csetlett-botlott, ügyetlenkedett, „magánóráiban" óriási 
volt; lélekábrázolásaiban azért alkotott oly mélyet, mert 
csaknem folyton e régióban kémlelődött. 

A 19. század első felének egyik legkülönlegesebb magyar 
egyénisége Kemény. Byroni jellemvonások tükröződnek ben-
ne, illetve jelennek meg lényében, mert utánzónak nem-
igen nevezhető. Byron ekkor már ismert Magyarországon és 
Erdélyben. Lukács Móricz a Társalkodóban, az Aurórában, az 
Athenaeumban és az Árvízkönyvben már 1834 óta fordít rész-
leteket Byron különböző műveiből; Malom Lujza, Kemény jó 
ismerőse, akit 1841-ben meglátogatott Byron egyik iskolatársa, 
a Childe Harold szebb részleteit lemásolta és olvasgatta,2 8 

Petrichevich Horvát Lázár megírta Byron életét és kiadta 
magyarul munkáinak egy részét is.29 Nem felejtette el meg-
jegyezni, hogy Byron olyan költő, aki „magát szabadon s 
tartalék nélkül lángelméje ösztönzetének átadja", aki „ön-
szellemének forgószelétől ragadtatva" alkot, századunk leg-
nagyobb költőjének címezte, említette gigászi szellemének 
merész kicsapongásait, „fellengéseit", de a szenvedély 
„robaj os" és tüzes megnyilvánulásait is, egyszersmind azt, 
hogy Goethe — akit Kemény annyira csodált - „mindig 
különös vonzódással volt Byron lord iránt". Byron megragad-
hatta Keményt is, önmaga merész mását ismerhette fel benne; 
felszabadító hatása éppen a politikai regényke írása idején 
mutatkozott meg legjobban. S ha ismerte Macaulay Byron-
esszéjét30 (Kemény ekkor már jól olvasott angolul), fel-

2 8 Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István 
fellépésig. Bp. 1917. 30., 5 5 M a l o m Lujza leveleiDöbrentei Gáborhoz. 
ItK. 1907.\ Lukács Móricz Munkái Bp. 1894. 6 - 5 2 . 

19Petrichevich Horváth Lázár Munkái. I. II. III. Bp. 1842. 
30Macaulay, Т. В.: Byron, (angolból fordította: BP.) Bp. 1901. 

38., 48. 
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figyelhetett Byron ama dicsekvésére is, hogy a szerencse és a 
hír változandóságában ő elégséges magának (ez összhangzik a 
Medea -beli idézettel), és arra is, hogy kitűnően nyomorultnak 
lenne a kitűnő sorsa.31 Kemény is tehetsége roppant 
arányaival küszködő ember volt, akit tehetségének tudata 
magasra emelt. Valóban a politikában messzetekintő helyzet-
elemzéseivel, altruista céljaival, kidolgozott rendszerével 
Erdélyben nem versenyezhetett senkié; de az irodalomban is a 
hírneves Jósikától megkülönböztette őt az összetett, bonyolult 
egyéniségek alkotása, a következetes jellemfestés, de 
különösen a szív örvényeinek, a lélek mélységeinek feltárása. 
Ám nagyszerűségét nem láthatta senki, alkotásai nagyrészt 
kéziratban hevertek, a megjelent töredékek nem jelezhették 
igazi képességeit, nagyobb lélegzetű politikai munkáját sem 
tudta kikerekíteni. Ifjúságától benne élt a csodáitatás igénye, 
azonban a bámulok serege elmaradt, s ő csak magányos 
Manfrédként vívódott. Útját sikertelenség kísérte, s a 
kíméletlen, zord körülmények 1845-ben tetőződve arra 
késztették, hogy sértett, meg nem értett titánként kezdjen 
önmagába visszavonulni. Kolostory sorsába belerejtette a maga 
panaszát is: az ő jellemét is a természet anyakeze gazdaggá, az 
események sivárrá tették. S most ő is készakarva, dacosan 
vállalta volna önmaga felszámolását vagy legalábbis meg-
dermesztését. Forró szíve, 1846-os sikerei s nem utolsósorban 
az, hogy kiírta magából s megszabadult e feszültségtől (hason-
ló látható az Élet és ábránd Függelékében is), mindezek 
átmenetivé tették a temetkező szándékot, de tagadni nem 
lehet, hogy az elzárkózás, a befeléfordulás tendenciája ez 
időben igen megnövekedett. 

Ám tűnhetett az egyedüliség felkentjének, lehetett tépett 
lélek, kereshette és lelhette a vigaszt a hűvös elzárkózásban, 

3 1 Manfréd azt is mondja: „Magányosságom többé nem magány, 
mert fúriák lakják", Byron válogatott müvei (Válogatta és a jegyzeteket 
írta Tóthfalusi István), Bp. 1975.1. 391. 
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meg nem értett titánként elfordulhatott a hatalom s a tömeg 
tapsaitól és minden melegségtől, mégis ott volt, ez időben is, 
ahol csatázni kellett. Épp ezért rövid intermezzóként csak 
ideig-óráig tartott e kopár törekvés; se Kemény, se regény-
alakja: Kolostory nem rögződhetett meg e merevségben; a 
közügy hívásának egyikőjük sem tudott tartósan ellenállni. 
Ámbár az is tagadhatatlan, hogy a „kettősség" ezentúl 
nagyobb szerephez jutott Kemény életvitelében. 

Visszatérve a vitához, Malmyt nem is az eddigi különcségek 
aggasztották, hanem az idomtalan elvtagadás, az a pálfordulás, 
hogy az addigi arisztokrata-ellenes pártvezér hirtelen az arisz-
tokraták mellőzhetetlenségének hangoztatásába csapott át. Mint 
Priamosz Trója falai alatt, Malmy is csak egyért sírt, ő éppen a 
szokatlan főúri barátkozás miatt. Árulást szimatolt, ezért 
csattant oly élesen a szava: „a pártot, mely lobogód alá vonult, 
kijátszottad", s aztán: 

„Te ostromlod közgyűlésünkön az arisztokratákat, és midőn 
végezted beszédedet, velük kezet szorítasz, te a nép jogait véded és 
otthon a tömeg embereit talán canaillenak nevezed." 

A súlyos vádra meglepő az „enyelgő" válasz, mert kendőzés 
nélkül tálja fel, hogy nem elv-, hanem csupán taktikaváltozás-
ról van szó: 

„S Ödön, te azt hiszed, hogy Erdély haladhat felső aristokratia 
együtthatása nélkül? Talán van középnemességünk, mint Magyar-
honnak, független, vagyonos, féltékeny és a megyei kormányt kezébe 
tartó? " 

Amire Kolostory utal, az Kemény leverő tapasztalata is. A 
közélet porondján egy-két év leforgása alatt légüres térbe 
került: kellő számú polgárság hiányzott (most akarták még 
kreálni), a szászok elkülönültek, a székelység tapodtat sem 
mozdult, az értelmiség még nem bírt politikai jogokkal, a 
jobbmódú nemesség a főnemességhez igazodott, a hétszilva-
fások és még a szegényebb bocskorosok rendszerint „kortes-
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csorda"-ként vonult a megyeház termébe. S a főnemesség — 
melynek ostorozását Kemény hévvel folytatta — ellenetámadt 
Kemény harcmodorának s magának Keménynek. A bukás után 
elhanyatlottan Keménynek észre kellett venni — ha a hatás 
eszközétől nem akarta magát megfosztani —, hogy a fő-
nemesség megnyerése nélkül Erdélyben semmire sem mehet. 
Ezt foglalja össze a Korteskedés és ellenszerei alapelvei között 
ilyeténképpen: „mint jelenleg, midőn véganalyzisben egyedüli 
tényező az arisztokrácia".32 

Helyzetelemzésében később is azt panaszolta, hogy 

„Erdélyben épen azon elem hiányzik, melynek törvényhatósá-
gainkban a koreszméket közvetíteni, kezelni kellene; mely a kisebb 
birtokúakkali tartós összeköttetés által, mindenütt életet, mozgást, 
haladást teremthetne. És ha fölkutatván azon alapokat, mellyek-
re regeneratiónk épülhet, még egy lépcsővel alább érkezel, nem 
a kortesekhez,. . . hanem a kisbirtokúakhoz, kiknek szorosan annyijok 
van, hogy proletáriussá és lelketlen eszközökké nem aljasítják magukat; 
ha — ismételem - ezen osztály közé jössz, kénytelen vagy meg-
győződni, hogy annyiszor pengetett korigény és átalakulási törekvés alig 
tett itt némi hódításokat."33 

Magyarországról idézhetjük Széchenyit: 

„hibázik viszont azon józan és minden pompa s lárma nélkül tenni s 
cselekedni tudó osztály, melybül minden hivatalra, s minden dologra 
lehetne találni elég választásra alkalmas egyént".3 4 

Sem az anyaországban, sem Erdélyben (itt különösképpen) 
nem akadt a haladást tömegeiben pártoló osztály, s Erdélyben 
még leginkább az arisztokráciára s követőire, illetve uszályára: 
a birtokos nemesi tömegekre lehetett számítani. Keménynek 
meg kellett barátkozni a gondolattal, ha hatni akart, hogy saját 
múltjával ellentétben kezet kell fogni a főnemességgel. A kéz-

3 2 Báró Kemény Zsigmond Hátrahagyott Munkái, Bp. 1914. 444. 
3 3 Erdélyi Híradó, 1845. 10. sz. 
34Kelet Népe (Fontes sorozat V. kötet). Bp. 1925. 401. 
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rázás szükségessége pedig az előzőtől homlokegyenest külön-
böző taktikát követelt: most már olyat is le kellett írnia, hogy 
ő nem hiszi, hogy a kortesek „saját anyagi hasznukat, 
és az arisztocratiának valóságos érdekeit fölfogni és elő-
mozdítani tudják".35 (Most kapta az első leckét abból, 
amit 1848 után oly nagyban űzött!) Persze, számítani kellett a 
rázúduló gyalázatra, az elvfeladás és az árulás vádjára; mint-
ahogy regényében Kolostory sem menekül meg a támadástól: 

„Ha te csupán néhány nagy úrban bíztál - szól komolyan Ödön, kit 
a mágnásdicséret mindig fölingerelt - akkor miért alkotánk néppártot? 
Miért szövetkeztél velem? ", sőt azt is odavágja: ,Azon emelvény, 
melyről az aristocrata szónokol, soha nem válhatik a népbarátok 
tnposáva." 

De a haragos és gyanakodó barát csak akkor eszmélt, mikor 
a közgyűlésen tapasztalta Kolostory merész és kíméletlen 
harcát a retrográd Zsombai és felbérelt kortesei ellen. Kolos-
tory valóban nem adta fel nemes céljait, csupán a kényszer-
helyzethez alkalmazkodott; tudomásul vette a tényt, de csak 
azért, hogy a reális erő bekalkulálása és kihasználása révén más 
valóságot teremthessen. Most is olyan törvénycikk elfogadá-
sáért vetette latba erejét, mely „az úrbéres tömeg számára oly 
elölményeket biztosítana, melyeknek pártolása által Erdély 
ipara és magánjogi viszonyai új aerát fognának elkezdeni". 
Kemény programja is ezt célozta: korszakváltást üdvös refor-
mok útján. Nem tagadta meg előző céljait akkor sem, mikor az 
arisztokrácia érdekeiről ejtett szavakat; politikai frazeológiája 
változott, de alapelveit őrizte. 

Kolostory közgyűlési szónoklata élénken emlékeztet 
Kemény 1842. július 26-i fellépésére. Akkor is a jobbágy 
helyzetének könnyítése forgott kockán, akkor is zúgó reakciós 
tábor támogatta a reakciós javaslatot, akkor is az ellenséges 
közhangulattal kellett szembefordulni a szónoknak; s mivel a 

3 5Korteskedés és ellenszerei. Kolozsvár, 1843.1. 69. 
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regény fonala itt megszakad, nem tudni, hogy a regényben 
sikerült-e győzni az elszánt akaratnak, az írói utalások azonban 
ezt sejtetik. Természetesen különbség is adódik az élet- és a 
regénybeli képlet között: ott a jobbágyok kilakoltatásáról, itt 
„elölmények" biztosításáról van szó; ott a pályája elején álló 
Kemény bocsátkozik harcba, itt pedig a megtört vezér; ott 
nincsenek kortesek, itt pedig azok viszik a főszólamot; mégis 
ráismerni a regényrészlet eredeti életanyagára. 

Kemény rengetegszer merített az életéből, de itt valami 
különös történik: egy nem akármilyen politikai győzelmét 
vitte bele a mű szövetébe. Életének egyik csúcspontja volt, 
hogy Kemény Dénes ellen győzött; az ellen a Kemény Dénes 
ellen, aki Beksics szerint őt fiatalkorában megsértette (s 
ő e bántást őrizte), aki mostohatestvéreinek a gyámjaként 
mindent elkövetett Csóka Rozália és gyermekei igényének 
visszaszorítására, aki a megyegyűléseken Kemény ellenfeleként 
a sérelmi párthoz tartozott, s aki néhányszor a jobbágyság 
érdekei ellen szállt síkra, aki a legismertebb szónokok közé 
tartozott, s aki szigorú fegyelmet tartott táborában s ellent-
mondást s más véleményt sohasem tűrt 3 6 (mint ahogy 
Zsombaiéknál is „kiszámítás volt minden és szigorú 
fegyelem"), s végül aki annyira felbőszítette beszédével a hala-
dásellenes erőket, hogy szinte kórusban kiabálták Kemény 
Zsigmond jelentkezésekor: a Kemény Dénes véleményén meg-
állunk!, s Keménynek mégis sikerült vulkanikus erejű beszédét 
ovációval és teljes győzelemmel: a reakciós indítvány meg-
semmisítésével befejezni. Érthető örömmámora, mert nagy 
ellenfelét saját területén verte meg, de furcsának hat az eljárás, 
hogy szűk két év elteltével a jelenetet jelentéktelen változ-
tatással beépíti egy politikai regénykébe, mely ha megjelenik, 
bizonyosan megbotránkozásra adott volna alkalmat. Később is 
megrótták, s a bosszú művének tartották, hogy A szív örvé-
nyeiben és a Férj és wöben Tahyné, illetve Jósika Miklós 

3 6 Pál f fy János: i m 230. 
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személyét fel lehetett ismerni.37 Első munkájába is sok 
személyes vonatkozást vitt, az Élet és ábrándban már 
súlyosabb tünetként, szerelme mint divathölgy, mint bűnös 
Catharia jelent meg. Harmadik regényében önmagát rajzolta 
alig rejtetten, könnyen felismerhetően, de pellengérre állította 
a csombordi lakos Kemény Dénest is Zsombai néven. 

Mi ez Keménynél? Ellenállhatatlan inger, hogy nem tud 
másról, csak önmagáról és a körülötte levő dolgokról írni? 
Nem képes vagy nem akarja fokozottabban objektiválni az 
élményanyagot, sőt még a részletek rajzához is ragaszkodik? 
Ugy látszik, legyőzhetetlen belső kényszer működött benne, 
hogy kiírjon magából minden nyugtalanító: nyomasztó vagy 
diadalittas érzést. E vallomásos jelleg kínzó belső feszült-
ségekre enged következtetni, gyónás számára a könyv, s ami 
ama bizonyos „eszményi" szférában megfogant benne, itt nyer 
alakot és hangot. S az alkotás pillanataiban azzal sem törődött, 
hogy észreveszik-e az élet és a mű rokonságát; vagy akarata 
akkor éppen az volt, hogy azonosítsák hősével, megismerjék 
fény- és árnyoldalaival, önistenítésével és fogyatkozásaival 
egyetemben, kulcsregénynek tekintsék művét s belelássanak 
ellentétektől szaggatott lelkébe. Talán azt is mérlegelte, hogy 
vallomásra az epikai mű mentséget ad, hisz hivatkozhat a 
külön történetre, arra, hogy nem önéletrajz, s ez kibúvó a 
felelősség alól. Mindenesetre a vallomáskényszernek ellentállni 
lehetetlennek bizonyult, s a kiírásával megkönnyebbült. Utóbb 
azonban felébredhettek kételyei, mert például azt a kevés 
ráfordítást sem végezte az Élet és ábrándon, ami a megjelenés-
hez szükséges lett volna, és A hirlapszerkesztő naplóját is a 
jelek szerint nem fejezte be.38 Lelki vívódásai azonban sokkal 
áttételesebben bekerültek a Gyulai Pálba, bár az eddigiek 
közül korántsem minden motívum kapott hangot, viszont 
néhány újjal is gyarapodott a leltár. 

3 7Pálffy János: i. m. 239.; Papp Ferenc: l т. II. 71-74., 126., 129. 
2'Báró Kemény Zsigmond Hátrahagyott Munkái. Bp. 1914. 50., 

79., 332. 


