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S végül: az egyszerűségében ízléses kiállítású kötetről szólva nem 
hagyható említés nélkül, hogy a szöveget olyan tévesztések rútítják, 
amelyek kimerítik a helyesírási hiba fogalmát és megzavarhatják az 
oktatók helyesírási ismereteit: íetőf isebb (124.), Szilveszterkor, Újév 
(162.), biedermeier (többhelyütt). (Tankönyvkiadó, 1978.) 
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Veress Dániel: SZERETTEM 
A SÖTÉTET ES SZELZÚGAST 

KEMÉNY ZSIGMOND ÉLETE ÉS MÜVE 

Gyorsan, egyvégtében végigfutva Veress Dániel könyvén, kedvező 
összbenyomással végezhetjük be az olvasást. Kemény minden egyes 
számottevő művére kitér a kismonográfia, a szerző lelkiismeretes, a 
tudományos jó szokásokat tiszteletben tartja, erről tanúskodik a forrá-
sok és irodalomtörténeti feldolgozások gondos felsorolása, idézése. Ha 
itt Magyarországon néha megfeledkezünk romániai kollégáink tudo-
mányos erőfeszítéseiről, Veress Dániel jó szolgálatot tesz azzal, hogy 
szűkebb hazája eredményeit gondosan beépíti munkájába. Mindennek 
elsősorban az életrajzban s politikai pálya elbeszélésében látja hasznát a 
közönség. Itt megismerkedhet pl. Vita Zsigmond, Katona Ádám meg-
állapításaival, Sütő András költői múltidézésével, Benkő Samu kuta-
tásaival, amelyek új fényt vetnek az 1860-as Keményre mint a nemzeti-
ségi jogalkotás elméleti úttörőjére (vö. a 13. fejezettel). Élvezetes ol-
vasmánynak számít a mű - kivált az erdélyi évek bemutatásával - ; a 
gyakorlott esszéistát, a felkészült szépírót megérezzük a sorok mögött. 
A kezdő fejezetek egy-egy új vonást adnak hozzá Zsigmond báró kapudi 
magányának, marosvásárhelyi joggyakorlatának eddig ismert képéhez, s 
elmondhatjuk, Veress Dániel még a hangyaszorgalmú Papp Ferenc után 
is tud újat mondani e területen. 

Hosszabb tanulmányozás után azonban feltárulnak a hibák, 
hiányok, és ezek ugyancsak lehúzzák a mérleg serpenyőjét. Ma. amikor 
tudomány, iskola, sőt a spontán közérdeklődés is fokozottan a mű-
elemzés felé fordul, nem jogosult épp az érett nagyregények tárgyalásá-
nak háttérbe szorítása. Az Özvegy és leánya, A rajongók meg a Zord idő 
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bemutatására mindössze 25 lap jut a jegyzetek nélkül 183 lapnyi 
összterjedelemből. Ennek láttán már alig érdemes említeni a „társadalmi 
kisregényekre" fordított 14 oldalt vagy az esszék szűken mért jussát 
(11 oldal). 

S ami a legfontosabb: a regényelemzésekben nyoma sincs eredeti 
észrevételeknek vagy újszerű megközelítési módoknak. Annyira nem 
törődik a szerző regényszerkesztési kérdésekkel, hogy még a társadalmi 
regények nagy részének jellegzetesen romantikus felépítését sem tár-
gyalja. Holott a Ködképek vagy A szív örvényei az Özvegy és leányával 
szembeállítva egészen külön világ. Míg a korábbiakban állandóan válta-
koznak az idősíkok és az elbeszélők, a későbbiek a maguk fegyelmezett 
kronológiájával, egyértelmű auktorálisságával nagyfokú egyszerű-
södésről tanúskodnak. 

Kétségkívül jobb a széppróza eszmei hátterének feltárása, ám itt meg 
a túlzottan bőséges, gyakran heterogén irodalomtörténeti idézetanyag 
jelent akadályt. Veress Dánieltől nem kapunk kielégítő választ arra, 
hogyan vívódott egyes pályaszakaszaiban a determinizmussal az író, 
mennyi döntési szabadságot juttatott regényhőseinek. Legtöbbet az 
Élet és ábránd ismertetése során hallunk e problémáról, anélkül, hogy 
egyértelműen kirajzolódnék az összkép. A 60. lapon a következő meg-
állapításra bukkanunk: „Minden egyes ember szabadságának lehető-
ségeit, valamint annak észellenes nyűgeit-gátjait önmagában hordja. A 
nemezis nem vak sors: vaskövetkezetességgel folyik jellemünkből, 
egyéniségünkből" - állapítja meg Rónay György. Azaz: Kemény 
Zsigmond elvetette a gépies megkötöttség elméletét, hitt bizonyos fokú 
döntési szabadságban. 

Még meg sem emésztette mindezt az olvasó, egy lappal utóbb már 
lecsap rá egy Péterfyből választott részlet, éppen ellentétes tartalommal: 
„Kemény világában ( . . . ) az egyén küzdelme csak látszólagos, mert 
hiábavaló : valójában nem is harc, hanem vergődés. Börtön a világ, s mi 
foglyai vagyunk. Ez az egyik oka ama fojtó benyomásnak, melyet 
munkái az olvasóra gyakorolnak." (111.) Veress Dániel a külső meg-
kötöttségnek, a külvilág vaskényszerének elismerését konkrétan csupán 
a jelzett műre vonatkoztatja, de semmilyen jele sincs a tétel érvényes-
ségét érintő korlátozásnak a későbbiekben. Akkor hát mire volt jó a 
megelőző Rónay-citátum? (Arról nem is beszélve, hogy pályája 
nagyobb részén az író egyáltalán nem nevezhető fatalistának; nemzet-
nevelő, moralista elkötelezettsége ellentétes a végzethittel.) 

Valószínűleg mások ki nem egyensúlyozott véleménye készteti a 
szerzőt arra, hogy Kemény nagy történelmi tablóinak hűségét kétségbe-
vonja. Bözödi György nyomán közöl néhány adatot a szombatosokra 
vonatkozóan, amely nem egyezik A rajongók nyújtotta összképpel, s 
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máris levonja a következtetést egy Bözödi-idézettel: (a regényíró) „nem 
a valóságot színezte ki írói egyéniségének és mondanivalójának meg-
felelóleg, hanem egészen új világot alkotott." Eszerint tehát hiábavaló 
volt a múlt század végén a derék Loósz Istvánnak, majd Papp Ferenc-
nek, régebben Salamon Ferencnek (hogy a maiakról ne is szóljunk) a 
fáradozása, mert ó'k mind azt mutatták ki, hogy Kemény még részletei-
ben is aggályosan ragaszkodik a múlt tényeihez, amíg művének célja, 
fő tendenciája mást nem parancsol. Nem új, csupán módosított, néha 
átszerkesztett világ az, amely alkotásaiban tükröződik, a romantikusok 
és századunkban az avantgarde valósította meg a történelem gátlástalan 
újrafogalmazását. Ha módszereiről ítélünk, akortárs történelmi regény-
hez kell viszonyítanunk, összemérnünk munkáját a 120 év előtti szak-
tudósok anyagismeretével, elvi álláspontjával. Papp Ferenc monográfiája 
kétségtelenné tette, hogy a szombatosokra csak 1850 tájt figyelt fel 
először a kutatás, s akkoriban inkább csak vallásos énekeiket ismerték, 
alig tudtak valamit létszámukról meg földrajzi elhelyezkedésükről. 
Egyébként nem ez az egyetlen hely, ahol a szerző kétségbe vonja 
Kemény Zsigmond történelmi realizmusát. A regények értékelése során 
igen sok szó esik a Bach-korszak alatti eszmeáramlatok, az érlelődő 
kiegyezés hatásáról, kevés a hajdani emlékiratok sugallatáról vagy arról, 
miként inspirálta az író a historikusokat, később az Erdély trilógiát 
alkotó Móricz Zsigmondot. 

Veress Dániel idézetei általában pontosak, egyhelyt azonban szakít 
ezzel a gyakorlattal, s az idézet szerzőjét nem jelöli meg. „Megpróbáltuk 
a hazát megmenteni mint prókátorok, ez nem sikerült" - citál az Esti 
Lapokból, s hozzáteszi, e sorok „Akár Kemény Zsigmond tollából is 
származhattak volna". Valóban illenének hozzá, ám illenek az 1849-es 
Jókaihoz is, s míg az előbbi esetben csupán föltételezésről van szó, az 
utóbbiban tényről. Jókai Forradalom alatt írt müvek című cikkgyűjte-
ményének 110. lapján — az 1912-i kiadásban - hiánytalanul megtalál-
hatók a fenti szavak. 

E kismonográfia mindenesetre szerephez juthat az irodalomtörténeti 
ismeretterjesztésben, főként Erdélyt tekintve, ahol egy évtizede indult 
csak meg az életmű részleges újbóli kiadása. Jegyzetei jól segítik a 
további tájékozódást, és azt annál inkább említenünk kell, mert 
kiadóink általában nem követik a Dacia rokonszenves példaadását, a 
népszerűsítő munkákból kitagadják a filológiai apparátust. (Dacia, 
Kolozsvár-Napoca, 1978.) 
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