
G Y A P A Y LÁSZLÓ 

KÍSÉRLET AZ ETIKUS SZEMÉLYISÉG KIÉPÍTÉSÉRE 
(VÁZLAT K E M É N Y Z S I G M O N D R Ó L ) 

Amikor Kemény Széchenyiről politikai jellemrajzot készí-
tett, megkereste hősében azt a „nagy és mindent alárendelő"1 

törekvést, melyet szem előtt tartva megérthetjük Széchenyi 
ellentmondásosnak tűnő politikai pályáját. Az így megalko-
tott pályaképet ágyazta bele Kemény egy Széchenyi-szemé-
lyiségrajzba. Ezt a módszert kívánjuk követni, amikor Ke-
mény Zsigmondról, a történetíróról, szépíróról és publicis-
táról írunk. 

Kemény személyiségében két vonást látunk meghatározó 
jelentőségűnek: a kételyt és a tudatosan megformált etikus 
személyiség kiépítésének igényét. Mindkét tényező szorosan 
összefügg a világ megismerhetőségéről vallott nézetével. Ke-
mény úgy látja, hogy a világ csak töredékesen ismerhető meg: 
„Az arasznyi élet oly keskeny, oly szűk, hogy az emberek, 
kik ösvényein tolonganak, jóformán magokra a tárgyakra 
sem ismerhetnek."2 Bár a történelem tanulmányozása a gya-
korlati élet terén sok hasznos útmutatással szolgál, biztos 
tájékozódási pontot mégsem ad, hiszen „A história egy soha 
be nem végzett egész, mely a múltból a jelenen át a jövőbe 
szövi magát",3 így tehát „nincs kor, melyben a legkitűnőbb 
státusférfiak, is minden tény hordirányát vagy az egymás 
mellett folyó események viszonylagos fontosságát ismer-

1 Kemény Zsigmond: Széchenyi István In: Kemény Zsigmond, Sor-
sok és vonzások. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1970. 133. 

2 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: Kemény Zsigmond: 
Élet és irodalom. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1971. 169. 

3 U o . 163. 
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nék".4 Olyan világképpel van dolgunk, melyben az ismeret-
elméleti alap miatt mindenfajta értékvonatkoztatási pont hi-
telét vesztette, és így a legfontosabbak, az erkölcsi ítéletek is 
bizonytalanná váltak: „csökkent keblünkben a hit az igazsá-
gok iránt is. Nem szám- és természettani, de az erkölcsi, poli-
tikai s társadalmi igazságokat értem."5 Ez nem azt jelenti, 
hogy Kemény az értékek létét tagadja, csupán minbenlétük-
ben bizonytalan. Azt látja, hogy az emberi történelem ellen-
tétesen minősíthető jelenségeket hoz létre: „a polgáriasodás 
— bármely egészséges legyen is az — jó tulajdonaink neme-
sítése mellett ellentétül finomított bűnöket is idéz elő".6 Azt 
érzékeli tehát, hogy minden vonatkozásban jó cselekedet 
nincs. Kemény kétkedik a világ jelenségeinek értékelhetősé-
gében, de ezzel együtt az etika létjogosultságát nem szünteti 
meg: „Kétkedjünk bízvást! Csak egyben nem, ti. hogy az 
ember hivatása a jó után törekedni; a gondviselés termé-
szete a jót eszközölni".7 Mindebből úgy tűnik, hogy Ke-
ménynél a cselekedetek erkölcsi értékét egyedül a mögöt-
tük levő szándék alapján lehet megítélni. 

A gondviselésnek fontos szerepe van Kemény gondolat-
rendszerében. írásaiban sokszor előfordul ez a fogalom, 
mely szerinte „nem az emberek félelmei és reményei szerint 
halad".8 A gondviselés tehát nála olyan végső, transzcendens 
világrendező elv, mely egyrészt az ember számára előre 
kiszámíthatatlan, másrészt a viszonyítási pont nélkül maradt 
embert van hivatva nem irányítani, de megnyugtatni. Meg-
nyugtatni arról, hogy a világ a látható és hozzáférhető jelen-
ségek ellenére az emberrel szemben nem ellenséges, sőt még 
csak nem is közömbös. E fogalom használatával Kemény 

4 U o . 157. 
5 Kemény Zsigmond -.Eszmék a regény és dráma körül. In: Uo . 192. 
6 Kemény Zsigmond : Szellemi tér. In : Uo. 252. 
' Kemény Zsigmond : Anglia története II. Jakab trónra lépte után. 

In: U o . 311. 
8 Kemény Zsigmond : Állandó kérdések (cikksorozat) Pesti Napló 

(a továbbiakban: PN) 1854. febr. 1., 8., 11., 14., 16., 17. Jelen idézet: 
febr. 17. 
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elismeri a teleológia létét, bár ennek megnyilvánulása szá-
mára ellentmondásokkal terhelt és kiismerhetetlen." így ért-
hető, hogy míg az egyik oldalon Kemény létértelmezésében 
a tragikumnak fontos szerepe van — bizonyíték erre regé-
nyeinek jó része —, addig a másik oldalon mindig van benne 
valamifajta bizalom az élet iránt.10 

Ezen a ponton fel kell tennünk a kérdést, hogy mik azok a 
tényezők, melyek hatására, ilyen gondviselés-fogalom mel-
lett, Kemény világszemléletében az egyes ember léte tragikus 
értelmezést nyer. Erre a kérdésre részben ismeretelmélete, 
részben társadalomszemlélete ad választ. Kemény tudja, 
hogy a társadalom „csak bizonyos korlátok, szabályok és 
színezetek szerint engedi alakulni, fejlődni és nyilvánulni 
mind a szenvedélyt, mind a tetteket".11 Az egyén mozgástere 
tehát bizonyos mértékig társadalmilag meghatározott. Ah-
hoz, hogy az egyén ne kerüljön végzetes összeütközésbe kör-
nyezetével, tökéletesen ismernie kéne a körülötte levő emberi 
világot. 

A társadalom Kemény szerint állandóan változó emberi 
viszonyok szövedéke.12 Minden ember képvisel bizonyos 

* Vö. Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond In: Szegedy-
Maszák Mihály: Világkép és stilus Bp. 1980. 301., 305. 

10 Erre az életbe vetett bizalomra figyel fel Péterfy Jenő: „Ha fáj-
dalmas, nyugtalanító benne [ti. Kemény világában] a szkepszis az 
egyéniség ereje iránt a sors hatalmával szemben : ez a szkepszis soha-
sem támadja meg az erkölcsi élet alapjait. Keménynek csak az a 
gyöngeség fáj, mely erényeinkkel szükségképpen párosul; de a tra-
gédiának, melyet velünk a végzet játszik, mindig van értelme. A 
romok fölött új fejlődés nyílik, s míg lesznek szenvedők, lesz erény 
is a földön." Péterfy Jenő : Báró Kemény Zsigmond mint regényíró. 
In: Péterfy Jenő Válogatott művei Bp. 1962. 295. 

11 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: I. m. 159. 
12 Vö. Széchenyi „az állam formáit nem szerette a társadalom foly-

tonosan fejlődő igényeivel ellentétbe hozni". Kemény Zsigmond: 
Még egy szó a forradalom után. In: Kemény Zsigmond: Változatok a 
történelemre. Szerk. Tóth Gyula. Bp. 1982. 422. 

Vö. „a figyelmes egyén . . . adatokat szerezhet a viszonyokról és a 
szenvedélyek árnyalatairól, a szokásokról és az erkölcsről, az általá-

1* 
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mennyiségű erőt, melyet a körülményektől függő cél vagy 
célok elérése érdekében mozgósít.13 A célok és az elérésük 
érdekében választott módszerek, eszközök azonossága, illetve 
különbözősége folytán ezek az erők erősítik vagy kioltják 
egymást, az emberek pedig csoportokba tömörülnek, külö-
nülnek. Minél több ember életét befolyásoló célról van szó, 
annál több és/vagy nagyobb erők működésével kell számolni, 
míg végül a világ összes egymással kapcsolatba kerülő em-
bere egy nagy rendszer része lesz. Tisztában van Kemény 
azzal, hogy a cél megválasztása az életnek mennyire kritikus 
pontja. Kis csoportok helyi céljai gátolhatják a nagyobb 
közösség érdekeinek érvényesülését, ami pedig végső soron 
a gátló csoportok hosszú távú érdeke is lehet. Az áttekintés, 
a belátás hiánya, illetve rossz közösségi beidegződések hoz-
hatnak létre ilyen helyzeteket.14 Az alapvető probléma per-
sze az, hogy Kemény nem lát olyan célt, melynek jogosult-
ságát kielégítően bizonyítani lehetne. A történelem által lét-
rehozott, egy adott pillanatban meglevő erők és célok rend-

nosról és az egyéniségről". Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: 
I. m. 159. 

13 Vő. : 1843-ban a következőket írja Kemény összehasonlítva 1834 
és 1842 politikai küzdelmeit: „másodrangú tehetségek szövetkezéséből 
alakul korunk nehéz feladatainak emeltyűje: míg akkor [1834] ke-
vesek atlás-erején nyugvék sorsunk, 1834 ragyogott, 1842 talán siker-
rel kecsegtet. És e siker a szám érdeme, míg ama fény egyének dicső-
sége." Idézi Barla Gyula. In: Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb 
eszméi 1849 előtt. Bp. 1970. 53. 

11 A z utasítási rendszerrel kapcsolatban írja Kemény: „nyers tö-
meg alkotván a megyei többséget . . . az utasítások körül nemcsak . . . 
a rögtönzés válik fenyegetővé, de ezen gyökérhibához járul a helyi 
érdekek szűkkeblűsége, a nyers erő eszmekorlátoltsága, a megveszte-
getés és fölizgatott szenvedélyek tombolása, miből foly . . . a párt-
különbségek józan kiegyenlítése és a nemzeti értelem uralkodása 
helyett, minden fontosabb kérdésnek leszavazása, ledorongolása." 
Kemény Zsigmond : Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei kö-
rül (cikksorozat). Pesti Hírlap (a továbbiakban: PH) 1847. május 6., 
9., 11., 20., 21. június l . , 4 . , 8 „ 10., 20., 27., 29. Jelen idézet: jún. 27. 
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szere olyan bonyolult, hogy az a maga teljességében az emberi 
megismerés számára hozzáférhetetlen. Erről jegyzi meg Ke-
mény, hogy „Nagy kérdés az, »melyet ha mélyen vizsgálok, 
Még több mélységnek mélyére találok.« ödipuszi talány ez 
melyet aki fölfejt, elrémül, aki föl nem fejt, eltéved".15 így 
amint az egyén cselekvőként lép a világba akár megkísérelve 
az abban való tájékozódást, akár nem, sorsa meg van pecsé-
telve, hiszen belegabalyodik egy számára végső soron átte-
kinthetetlen viszonyrendszerbe. 

Az eddig felvázolt világszemléletből Kemény esetében nem 
következik az, hogy törekedne a világtól visszahúzódni, il-
letve a cselekvési teret szűkíteni. Az elérhető praktikus ta-
pasztalatok és ismeretek segítségével van némi lehetőség rö-
vid távú eligazodásra és a cselekedetek következményeinek 
szűk körű kiszámítására. Az embert körülvevő világ kelle-
metlenségeit egyszer s mindenkorra lehetetlen megszüntetni, 
de a kirívó nehézségek könnyítését meg lehet kísérelni. Szé-
pen mutatja ezt a felfogást a korteskedéssel kapcsolatos bot-
rányok visszaszorításáról írott cikksorozat vége: „Kortes-
kedni fognak az emberek világ végéig különböző cifra nevek 
alatt s több vagy kevesebb botránnyal. Én jelen cikkeimben 
a gorombább visszaélések eltávolításáról szólottam s nem a 
visszaélések minden lehetségének bezárásáról".1® Számunkra 
az fontos, hogy Keménynél a végső értékvonatkoztatási 
pont hiánya nem eredményez relativizmust. 

Milyen viszonyítási rendszerrel dolgozik hát Kemény, 
mikor a jelenről vagy a múltról értékítéletet alkot? Itt kell 
kitérni súlyegyenelméletére. Társadalmi, politikai jelenségek 
leírásakor Kemény nagyon szívesen használ egy, a mechani-
kát alapul vevő metaforarendszert. Példaként idézzük a kö-
vetkezőket, melyben a forradalmak kitörésekor fellépő tár-
sadalmi mozgásokat írja le: „Ekkor a közjogi és társadalmi 

15 Kemény Zsigmond : Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 379. 
16 Kemény Zsigmond : Eszmetöredékek a korteskedés és ellensze-

rei körül. PH 1847. jún. 29. 



388 Gyapay László 

erők súlypontjai hihetetlen gyorsasággal változnak. A tör-
ténészed érdekek a szellem titáni ostroma közt fölbomolván, 
a szétszórt részek, rövid ingadozás után a bennük rejlő 
adhéziónál fogva új tömörödési formákat és új gyűlponto-
kat keresnek. Beáll a reakció majdnem olyan arányban, minő 
a mozgalom vala. De míg a forradalom emelkedésben volt, 
a külviszonyokra szintén alakítólag h a t o t t . . . Azonban e 
külváltozás később szokta kiegyenlítéseit föllelni, mint a 
belső".17 Ezen a metaforarendszeren belül kell értelmezni 
Kemény súlyegyen-fogalmát. 

Kemény többnyire olyan emberi szenvedésekről ír, melye-
ket vagy közvetlenül, vagy szinte már beláthatatlan áttétele-
ken keresztül emberek okoznak egymásnak. Az emberben 
pedig egy kettős ösztönt lát, mely a „saját függetlenség s 
mást akaratunktól függővé tétel, szabadság és hatalom elve"18 

formulában fogalmazódik meg. Ahhoz, hogy az ilyen ember 
ne okozzon embertársának — éppen hatalomvágya miatt, 
a másik akaratát keresztezve — szenvedést, korlátozó erőkre 
van szükség. Kemény két korlátozó tényezővel számol: az 
egyik az erkölcs, a másik az emberi erőviszonyok olyan el-
rendezése, kiegyensúlyozása, az ember olyan erőtérbe helye-
zése, egy olyan súlyegyenla létrehozása, mely a hatalomvágy 
túlzott mértékű realizálását eleve reménytelenné teszi, és így 
csökkenti az emberek közötti összeütközések számát: „lehe-
tetlennek tartom, hogy a pártok irányul tűzzék ki a megvita-
tás helyett a leszavazást, s ott is, hol a kiegyenlítés eszközei 
önként mutatkoznak, keresve keressék a dorongot és nyers 

17 Kemény Zsigmond : Még egy szó a forradalom után. In: f.m. 377. 
18 Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól. In: Kemény 

Zsigmond: Élet és irodalom. Bp. 1971. 11. 
19 Vö. „Négy illy fontos ok mindig elég olly hajlam motivátiojára, 

minő a bosszúállási, melly különben is az emberi szívben fenekük, 
>-s a nemesebb kedélyekben magas morál, vagy mély vallásos érzés, 

durvább lelkületekben pedig csak szigorú törvények által korlátol-
tathatik." Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellen-
szerei körül. PH 1847. máj. 6. 
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erőt. De viszont csalatkoznánk, ha az egyénnél azon szilárd-
ságot és öntagadási erényt remélnők, melyet intézményeink 
szelleme nem fejt ki, sőt többnyire ostromol és gyöngít. Az 
individiumok akaratán felül áll a rendszer hatalma".20 

A rendszerben akkor van súlyegyen, a rendszer akkor 
csökkenti leghatékonyabban az emberek egymásnak okozott 
szenvedéseit, ha az egyének ereje oly módon csoportosul, a 
csoportok pedig úgy kerülnek egymással ellentétes vagy pár-
huzamos helyzetbe, hogy sem egyén, sem csoport előtt nem 
nyílik meg annak lehetősége, hogy egyik a másik vagy az 
egész rendszer rovására egyoldalú, viszonzás nélküli előnyre 
tegyen szert, illetve ha csak olyan célok tűnnek elérhetőnek, 
melyek úgy szolgálják az egyén vagy a csoport érdekeit, hogy 
közben vagy nem akadályozzák, vagy éppen elősegítik az 
egész rendszer érdekét. Az elkerülhetetlen érdekösszeütkö-
zéseket pedig olyan kompromisszumos megoldás felé tereli, 
mely megint csak az egész rendszer érdekét tartja szem 
előtt.21 Ez utóbbit nevezi Kemény kiegyenlítésnek. 

20 Uo . jún. 1. 
21 Vö. „De lehetetlen volna-e, úgy helyeztetni el a hatalmakat, 

minélfogva ha nem is egy tökéletes súlyegyen — mi valóságos agy-
rém — , de a szerepek célszerűsége és a befolyásbani osztozás aránya 
kezességet nyújtson az együtthatásra, s vágyat ne ébresszen a meg-
mérkőzésre, a letiprásra? — A hasonlító 'ogtan és az alkotmányos 
elvek terjedése ellenkező hitre vezet." Uo . jún. 20. Kemény az 1849-es 
bukást úgy magyarázza, hogy Magyarország nagyobb befolyást 
akart kiküzdeni a maga számára, mint amennyi az adott európai 
hatalmi rendszerben lehetséges volt: „ A múlt forradalom alatt ő [a 
szerző ti. Kemény] kettőt nem tudott elhinni, ti. hogy győzelem 
esetén mint független ország fennállhassunk, s hogy megengedhesse 
Európa e győzelmet." A jövőről pedig azt mondja: „ha a magyar 
erejéhez mért vágyak által törekszik sorsának naponkénti javítására, 
akkor . . . akkor nem fogja elérni, amit álomlátói neki jósoltak, de 
azért még boldog lehet." Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: 
Változatok a történelemre Bp. 1982. 183. Kemény elismerőleg írja 
Széchenyiről: „a demokráciái elemnek annyi súlyt akart az alkot-
mány gépezetében kimutatni, amennyivel az életben bírt." Kemény 
Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 422. Az erdélyi vi-
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A súlyegyennek vannak személyi feltételei is, nevezetesen 
hogy lehetőleg csak olyanok intézhessék a közösségek ügyeit, 
akik valóban jóra törekednek, és akik a körülményekhez 
képest a lehető legjobban tudják eldönteni, hogy az adott 
esetben mi lehet jó. A döntő kritérium tehát az, hogy erkölcsi 
és szellemi képességekkel rendelkeznek. Keménynek a vá-
lasztójogi vitában elfoglalt nézete mutat ebbe az irányba. 
1847-ben Kemény kijelenti,22 hogy teljesen egyetért Szalay 
Lászlóval, aki a kérdéssel kapcsolatban a következőket 
mondja: „az észbeli és erkölcsi biztosíték adja meg a válasz-
tási jog képességét".23 

Fontos megemlíteni, hogy Kemény a súlyegyen fogalmát 
nemcsak társadalmi méretű jelenségek, hanem személyes 
kapcsolatok, sőt olykor az emberi lélekben lejátszódó folya-
matok leírására is használja.24 

Kemény hangsúlyozza, hogy „a természet szintúgy nem 
állít elő jellemerőket, melyek tökéletes súlyegyenben tartsák 

szonyokat jellemezve a következőket állapítja meg: „Ily fontszámra 
megmért és egyensúlyozott érdekek egyfelől, ily mérlegre sem vont és 
mellőzött érdekek másfelől, egy okos embernél sem költhették föl 
azon meggyőződést, hogy Erdély alkotmánya kősziklára van építve." 
Kemény Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. In: Sorsok és vonzások 
8 4 - 85. 

22 Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei 
körül. PH 1847. jún. 29. 

23 Szalay László : Tájékozódás a választójog mezején (cikksorozat). 
PH 1847. márc. 16., ápr. 16., 25. Jelen idézet: ápr. 16. Vö. „Menjünk 
át a rendiségből a képviseleti rendszerre, a eensusnak az intelligentiai 
érdekkeli összehasonlítása által, de olly módokon, melly míveltségi 
fokunkat szem elől nem tévesztik." Kemény Zsigmond: Eszmetöre-
dékek a korteskedés és ellenszerei körül. PH 1847. jún. 29. 

24 Vö. „Lamartine okoskodását [ti. szerinte a hatalom soha föl 
nem oszlik a gyakorlati életben] a családkörre átvive arról kellene 
meggyőződnünk, hogy a házassági végcél is vagy papucs kormány 
vagy férj zsarnokság;" Uo . jún. 20. Vö. „A kegyenc kedélye ily sivár 
önérzettel mind többet nyert vissza súlyegyenéből". Kemény Zsig-
mond: Gyulai Pál / - / / . Bp. Franklin, 1914. II. 240. 
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egymást, mint státusszerkezet illy alkotmányos hatalma-
kat".25 Sőt, a tökéletes súlyegyenről azt a megjegyzést teszi, 
hogy az „valóságos agyrém".26 Ez utóbbi megjegyzés mö-
gött az a gondolat rejlik, hogy a tökéletes súlyegyen meg-
szüntetné az emberi lényeget, mivel tökéletesen determinált 
világba helyezné az embert, ami az egyéni döntések lehető-
ségét, a döntésekért való felelősséggel tartozást és így az 
erkölcsi szférát iktatná ki a világból.27 Azon túl, hogy a 
tökéletes súlyegyen nem kívánatos, létesítését Kemény még 
lehetetlennek is tartja ; hiszen az ember képtelen megismerni 
a körülötte levő emberi, társadalmi és politikai viszonyokat, 
enélkül pedig nem lehet azok alakulását hathatósan irányí-
tani. Aki valamilyen teória alapján mégis megkísérli az adott 
viszonyrendszerek mélyreható átrendezését, az kellő ismeretek 
hiányában úgy megzavarja a meglevő erőviszonyokat, hogy 
azok sok, esetleg elkerülhető emberi szenvedés árán találnak 
csak újabb átmeneti nyugvópontot.'8 Ebből a gondolatból 
magyarázhatók a liberális Kemény gondolatrendszerében 
jelenlevő konzervatív vonások. Az ember társadalmilag 
öröklött fogalmi háló segítségével tájékozódik az őt körül-
vevő világban.29 Ahhoz, hogy az emberek jelentős társadalmi 

25 Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszerei 
körül. PH 1847. jún. 20. 

26 Uo. 
27 Más szempontból közelítve hasonló eredményre jut Dávidházi 

Péter. In: Dávidházi Péter: A kritikatörténet korszakformáló elve 
1849-1867. ItK 1981/2 154. 

28 Vö. „A társadalomnak talán legtöbb kárt azon honboldogítók 
okozának, kik beteges érzelgésök, gyúlékony képzelődésök vagy 
rendszerező eszök féktelen hajlama által elcsábíttatva magukkal el-
hitetik, hogy az országot tabula rasává lehet változtatni, melyre egy 
merész kéz lerajzolhatja kénye szerint a politikai hatalmak külön-
böző formáit és a társadalmi viszonyok új meg új családképeit." 
Kemény Zsigmond: Néhány cikk saját ügyünkben. In: Kemény Zsig-
mond: Korkívánatok. Sajtó alá rend. Rigó László Bp. 1983. 137. 

29 Vö. „Egész múltja, teljes hajlama, jövendőjéhezi minden igényei 
által vonatik egy nép bizonyos rendszer felé, míg a más abba viszo-
nyait beleférkeztetni, nyugalmát föltalálni, reményeit gyümölccsé 
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átalakulások után is tájékozódni tudjanak, arra van szük-
ség, hogy változás az addig érvényben levő fogalmak hasz-
nálhatóságát ne szüntesse meg: „az új állapotnak még nem 
elég nagy érdekekkel venni körül magát, hogy rossznak ne 
tekintessék; még nem elég óvatossággal pótolni ki a tradici-
onális egyformaság hiányát, hogy józannak ismertessék el; 
az új állapotnak legnehezebb föladata a szétdúlt régi érde-
keket is saját ügye mellett szólaltatni meg, és anélkül, hogy 
szellemét változtatná, a hagyományos formáiban belenőni".30 

(Kiemelés tőlem — Gy. L.) Az ideálisnak vélt állapot megkö-
zelítésére tehát minden közösségnek a saját történelmi ha-
gyományait alapul véve kell kísérletet tenni. 

Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a súly-
egyen fogalma Kemény gondolatrendszerében az az elképzelt 
állapot, melyet alapul használ mikor egy adott kor emberi, tár-
sadalmi, politikai viszonyairól értékítéletet alkot, illetve ami-
kor reformjavaslatait fogalmazza meg; ugyanakkor a töké-
letes súlyegyen sem nem kívánatos, sem nem elérhető, tehát 
végső célértéknek nem tekinthető. A fogalom így pontosan 
tükrözi Kemény kételyét az értékek mibenlétével kapcsolat-
ban, hiszen saját viszonyítási alapjával szemben is komoly 
fenntartásai vannak. A cselekvő Kemény rákényszerül e fo-
galom használatára, a teorikus Kemény pedig e fogalom 
értékét teszi bizonytalanná. 

Láttuk, hogy Keménynél a cselekedetek, erkölcsi értékét 
a szándékon kívül nincs mivel meghatározni. A jó szándék 
azonban nem garantálja azt, hogy a cselekedetek következ-
ményei is jók lesznek. Az olyan cselekedet erkölcsi értékét, 
mely emberi szenvedések sorozatát okozza, a következmé-
nyek átértékelik. Milyennek látta Kemény az etikus szemé-

érlelni hasztalan törekedék. . . . mi csak mint alkotmányos nemzet 
tudnánk létezni. E meggyőződés évezred alatt vált szívünk religió-
jává." Kemény Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei. In: Kemény 
Zsigmond: Változatok a történelemre. Bp. 1982. 100. 

30 Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: I.m.385. 
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lyiség megalkotásának lehetőségét ebben a világban? Az 
erre a kérdésre adott választ jól lehet illusztrálni a Gyulai 
Pál\a\ (1847). Egyik jellemzője ennek a regénynek, hogy Ke-
mény hasonló vagy különböző jellemű hősöket lényegileg 
azonos problematikájú döntés elé állít; a hősök ellentétes 
irányban lépnek, majd Kemény az eltérő döntések következ-
ményeit vizsgálja. A sok hasonló eset közül vegyük példa-
ként Gyulai Pál és Szerémi Eleonóra esetét. 

Az események sodrában Gyulai úgy érzi, hogy választa-
nia kell: vagy elkövet egy tettet, melyet maga is bűnnek tart 
(Senno megöletése), vagy nem tud hű lenni a saját maga 
által maga számára kitűzött életcéljához (Báthori Zsigmond-
hoz való hűség). Eleonóra pedig, kinek életét férje, Senno 
iránti szeretete és hűsége tölti meg tartalommal, olyan hely-
zetbe kerül, hogy úgy véli, ha odaadja magát a kéjenc és 
gátlástalan főpalotaőrnek, akkor börtönbe vetett férjén se-
gít, ha nem, úgy Sennót megölik. 

Gyulai és Eleonóra helyzete tehát lényegileg azonos. Az 
előbbi elköveti a bűnt, az utóbbi nem. A regény elbeszélője 
mindkét szereplő magatartását erkölcsileg megkérdőjelezi, 
majd kiderül, hogy mind Gyulai, mind Eleonóra élete össze-
omlik. Tehát Kemény világában akár így, akár úgy lép az 
egyén, elbukik. Ráadásul úgy bukik el, hogy tettét nem tudja 
erkölcsileg igazolni. A döntést halogatni a körülmények sür-
getése miatt pedig lehetetlen. 

Megoldást jelenthetne még a cselekvési tér szűkítése, a 
társadalomból való részleges kivonulás. Erre is találunk pél-
dát a Gyulai Pálban, de Kemény más regényeiben is. Az ide 
tartozó hősök két csoportba sorolhatók: 1. Vannak, kiknek 
élete tragikusan összeomlott, és ezután vonultak ki az ese-
mények fősodrából, mint pl. Cecil a Gyulai Pálban. Ezeket 
a figurákat magas pátosszal kezeli Kemény. 2. Vannak, kik 
a konfliktusok elől menekülnek, mint pl. Balázs, a börtönőr, 
szintén a Gyulai Pál ban. Őt, bár etikusan cselekedett, gúnyba 
hajló iróniával kezeli Kemény bizonyíthatóan azért, mert a 
konfliktusok elől való menekülés azt jelenti, hogy az egyén 
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a magatartását, azt az elvrendszert, mely szerinte, ha érvé-
nyesül, a világban jót idéz elő, nem próbálja ki, nem szembe-
síti a világgal. A tudatosan végigvitt magatartások, mint 
Gyulai Pál és Eleonóra példáján láttuk, Kemény világában 
tragédiához vezetnek. Ezek a tragédiák azonban bővítik 
ismereteinket a világról, mivel a tudatosan megélt élet fel-
fogható úgy, mint egy kísérlet, egy a „világhoz intézett" 
kérdés, melyre ha mást nem is, legalább nemleges választ 
kapunk, és így a lehetőségek száma mindenképpen csökken. 
A nem tudatosan megélt élet, a konfliktusok elől való mene-
külés viszont nem tesz fel semmilyen kérdést, tehát nem járul 
hozzá ahhoz a nagy és végtelenbe nyúló megismerési folya-
mathoz, mely feltétele az emberi élet tökéletesedésének, és 
mely a történelemben valósul meg. Kemény szerint tehát az 
embernek a rendelkezésére álló ismereteket felhasználva ki 
kell alakítania egy elvrendszert, egy magatartást, mely meg-
győződése szerint a jót mozdítja elő. Ehhez pedig a teljes 
kudarc, a tragédia bekövetkeztéig hűnek kell maradnia, mert 
csupán ez lehet elegendő bizonyíték arra, hogy a kialakított 
magatartás minden jó szándék ellenére a nem megfelelő isme-
retelméleti megalapozás miatt nem volt képes a jót előmoz-
dítani. így érthető Kemény egyik regényhősének mondása: 
„Bűneink nagy része túlhajtott erény; erényeink nagy része 
magát ki nem nőtt bűn".3 1 

Kemény úgy érzékeli, hogy a történelem Gyulai Pál és 
Szerémi Eleonóra ördögi alternatíváihoz hasonló döntések 
elé állítja az embert. Ezt a nemzetiségi kérdés kapcsán fel-
merülő dilemmák bemutatásával lehet a legjobban bizo-
nyítani. Tudta Kemény, hogy a 48 előtti helyzetet hosszan 
fenntartani nem lehetett,32 és azt is tudta, hogy a változások-

31 Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán. Bp. Franklin, 
1887. 120. 

32 Második röpiratában egész fejezetet szentel ennek bizonyítá-
tására, melyet így fejezem be: „Úgy hiszem olvasóimat meggyőzem 
az iránt . . . , hogy a múlttal szakítanunk kellett." Kemény Zsigmond: 
Még egy szó a forradalom után. In: I. m. 416. 
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nak abban az irányba kell hatniuk, hogy az addig érdekkép-
viseletet nem élvező társadalmi csoportok képviselethez jus-
sanak.33 Ez óhatatlanul a magyarországi nem magyar nem-
zetiségűeknek a hatalomban való nagyobb részesedését jelen-
tené, ami pedig a magyar nemzetiségűek nemzeti fejlődésének 
lehetőségeit akadályozhatja. A nemzeti gondolat így fékezi 
a szükséges reformot.34 A reform halogatása pedig az általá-
nos fejlődésben való lemaradás miatt veszélyezteti a nemzeti 
ügyet. Az olyan ember számára, kinek politikai gondolat-
rendszere középpontjában a magyar nemzetiség ügye áll, a 
döntés nehéz. Kemény pedig ezek közé tartozott. 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy Kemény érzékeli a cselekvés 
kényszerét, és egyben az etikus cselekedet lehetetlenségét 
is, de mégis emberhez méltóbbnak tartja a csak részben etikus 
cselekedetet, mint a cselekvés elől való menekülést. 

Ezen a ponton felmerül a kérdés: ilyen világképpel ho-
gyan volt képes Kemény a politikai életben aktívan részt 
venni. Első pillanatra úgy tűnik, hogy politikusként képes 
volt háttérbe szorítani kételyeit. 1848. március 19-én így írt 
Wesselényinek az 1846-tól 48-ig terjedő pályájáról: „Min-
den ember tudja itt Pesten, hogy a Pesti Hirlap tanainak én 
adtam praktikus irányt. Minden ember Magyarországon id-
vezli működésemet, vagy annyit legalább elösmer, hogy 
bizony nem eszköz valék; de igen is önálló ember".35 Mind-
ezek ellenére egyetértünk Szegedy-Maszák Mihállyal abban, 
hogy Kemény mint politikus „nem tudott önálló eszmerend-
szert kialakítani".36 

33 Vö. 21. jegyzet utolsó idézetével. 
34 Vö. „A magyar okosabb volt, mintsem egy megkövült arisz-

tokráciái rendszert célnak tekinthetett volna, ezért hajlott a szabad-
elvűségre; de viszont nemzetibb érzelmű vala, mintsem a szabadelvű-
séget oly gyorsan vigye a szélső határokig, hogy ne maga számára 
díszítse föl a hazát. Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: I. m. 239. 

35 Idézi Barla Gyula, I. m. 138. 
36 Szegedy-Maszák Mihály, I. m. 303. 
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Az idézett részlet magabiztosnak mutatja Keménynek ezt 
az életszakaszát, de bőven találunk ebből az időből származó 
olyan tényeket, melyek alapvető belső bizonytalanságára en-
gednek következtetni. Ekkor fejezi be a Gyulai Pált, naplójá-
ban ilyen bejegyzést találunk: „Csudálatos, hogy nálam 
mindent a véletlen szokott elhatározni",37 és magának az 
önállóságnak ilyen hangsúlyozása is felfogható a belső bi-
zonytalanság legyőzésére tett egyfajta kísérletnek. A Bat-
thyány-kormány megalakulásától azonban határozottan ki-
mutatható, hogy vezércikkeivel a kormánynak lesz szócsöve. 
Úgy próbálja legyőzni a cselekvést bénító világszemléletét, 
hogy belehelyezkedik a politikusok gondolatrendszerébe, és 
azon belül, bizonytalanságát felfüggesztve, érvényesíti tudás-
anyagát, tapasztalatát és kombinációs készségét. Hajnal 
István, A Batthyány kormány külpolitikája c. munkájában 
megrajzolt „nagymagyar koncepció" pontosan nyomon kö-
vethető Keménynél. A feltehetően 1848. május 20. és június 
5. között keletkezett Petőfihez intézett levelében38 az udvar 
Budapestre költözése mellett áll ki. Július végén az osztrák 
kormányt mintegy rá akarja beszélni, hogy engedjen Lom-
bardia ügyében, mert különben az olasz kérdés állandó teher-
tétele lesz a birodalomnak.39 A pákozdi csatáról — ahol 
Batthyányval együtt volt jelen — propagandisztikus cik-
ket40 ír, Csengerivel közösen kiadott 1848. május 16-i prog-
ramcikkében pedig leszögezi, hogy „őszinte hajlamból és 
szilárd meggyőződésnél fogva támogatjuk a Batthyány-mi-
nisteriumot".41 

Ezek mögül a politikai értelemben vett nagyon is praktikus 
cikkek mögül azonban néha előtűnik Kemény szkepszise. Az 

37 Kemény Zsigmond Naplója. Sajtó alá rend. Benkö Samu. Ma-
gyar Helikon 1974. 116. 

38 Petőfi Sándor Összes prózai művei és levelezése. Sajtó alá rend. 
Martinkó András. Bp. 1974. 511. 

39 PH 1848. júl. 26. 
40 PH 1848. okt. 3. 
41 PH 1848. máj. 16. 



Kísérlet az etikus személyiség kiépítésére 397 

említett július végi cikket pl. így zárja: „Okaim, mellyeket 
felhozék, egyenesen azon szellemből, mely által egy nép tör-
ténészete manifesztáltatik, vannak merítve. Hogy azonban 
illy argumentumokra csalhatatlanul lehessen építeni: ezt 
senki nem állíthatja, ki bármi keveset gondolkodott azon 
végtelen szétágazásáról a nézeteknek, mellyek szerént egy 
históriai tény fölfogatni, megbíráltatni szokott".42 

Keménynek az 50-es évek elején alkotott politikai írásai 
sem mondanak ellent annak, hogy személyiségének megha-
tározó eleme a kétely és hogy önálló politikai eszmerend-
szert nem tudott kialakítani, hisz a Forradalom után és a 
Még egy szó a forradalom után túlnyomórészt elemzés. A két 
röpirat körül kialakult vitából számunkra az fontos, hogy 
Kemény mennyire volt hű a forradalom előtti és alatti néze-
teinek lényegéhez. Kétségtelen, hogy sok eltérés van a két 
korszak eszméi között, és ezért sokan megkérdőjelezték Ke-
mény magatartásának erkölcsi értékét. Valóban kétes csele-
kedett 1850-ben a katonai kormányt az „eréllyel párosult 
bölcsesség" kifejezéssel jellemezni,43 de bizonyíthatóan azért 
teszi ezt Kemény, hogy ezt az árat megfizetve fontos dolgokat 
mondhasson el honfitársainak. Erre mutat az, hogy a Forra-
dalom utánmk két bevezető része van : egyik a hatalomnak, 
másik a kortársaknak szól. Degré Alajos is hasonlókat je-
gyez fel emlékirataiban.44 Kemény gondolatrendszerének 
stabilitására utal az is, hogy mindkét időszakban a magyar-
ság ügye áll politikai eszmerendszere középpontjában. 

12 PH 1848 júl. 26. 
43 Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: 1. m. 189. 
44 Degré Alajos emlékezik vissza arra, miként válaszolt Kemény 

neki a röpiratára tett elmarasztaló megjegyzésére: „Védeni akarom 
azokat, akiket a hatalom sújtó karja elérhet vagy elért. Azután meg 
a sajtónak kívántam legalábbis annyi szabadságot biztosítani, mint 
amennyivel jelenleg él. Viszonyaink közt ilyesmit szenteltvízzel el-
érni nem lehet, se pedig nyílt, őszinte föllépéssel. Szükséges elleplezni 
a célt, ha mindjárt erős szereket kell is hozzá használni." Degré Ala-
jos: Visszaemlékezéseim. Szerk. Ugrin Aranka. Bp. 1983. 311. 
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Nemzete jövőjét ugyanis fenyegetve érzi az országon belül 
a szláv és román nemzetiségektől, a birodalmon belül pedig 
a németségtől. Az európai hatalmi erőviszonyok mérlegelé-
sén túl azért ragaszkodik mindig Magyarország birodalmon 
belüli helyzetéhez, mert egy olyan birodalomban szeretné 
Magyarországot látni, melyben a németség hatalmi erejét 
lekötik a szlávok és románok, és viszont. Ilyen hatalmi viszo-
nyok között szeretné, ha Magyarország a mérleg nyelvének 
szerepét játszhatná, illetve ha ebben a hatalmi vákuumban 
úgy fejlődhetne a magyarság, ahogy a fejedelemség fényko-
rában Erdély virágzott a Habsburg- és a török birodalom 
között. 

További nehézséget jelent nézetünk szerint Kemény szá-
mára az, hogy míg egy politikai gondolatrendszerben a ma-
gyar nemzet boldogulása végső értékvonatkoztatási pont 
lehet, addig egy történetfilozófiai gondolatrendszerben ez 
nem feltétlenül állja meg a helyét. Amint leír, kimond vala-
mit Kemény, már politizál; mint politikus pedig nagyon 
igyekszik elrejteni a nemzetiségi eszme mint végső érték vonat-
koztatási pont iránti kételyét, mert fél, hogy azt kifejezve 
nemzeti szempontból demoralizálná a közösséget. Ezért van 
az, hogy sokkal általánosabb fogalom értékes vagy értéktelen 
voltára jóval hamarább rákérdez Kemény, mint a nemzeti 
gondolatéra. Mégis felfedezni vélünk nála néhány olyan 
gondolatot, ahol a kétely felszínre bukkan: „a tökéletes val-
lás oly gyűrű — mondja Kemény —, mely elveszett, de 
amelynek másai megmaradtak, s most minden azon gyűrűt 
tartja az igazinak, mely övé. így van a nemzetiségek kérdésé-
vel is".45 

Az idézetből kitűnik, hogy Kemény számára a nemzetiségi, 
illetve a felekezeti különbségekből származó feszültségek 
analógok. Ez érthető, hiszen mindkét esetben egy eszme 
osztja meg és állítja alkalmanként egymással szembe az 
embereket. Bár a vallási kérdésekből származó megosztottság 

45 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: I. m. 170. 
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is jelentős volt a XIX. századi Európában, önmagában még-
sem kavart fel olyan szenvedélyeket, mint a nemzetiségi gon-
dolat, és kétségtelen, hogy Keményre ez utóbbiból eredő 
feszültségek és összeütközések voltak meghatározó hatással. 
Feltűnő, hogy míg Kemény regényeinek visszatérő és kulcs-
fontosságú tárgya a vallásos érzés kinövése, a vallási rajon-
gás, addig a nemzetiségi rajongást, melynek romboló hatását 
közvetlenül tapasztalhatta, Kemény szinte nem is érinti 
szépirodalmi műveiben. Publicisztikájában pedig az esetek 
túlnyomó részében a nemzeti gondolat megnyilvánulásainak 
tárgyilagos számbavételére törekszik, mindig kerülve a szen-
vedélyek felkorbácsolását. Keményt azonban nagyon foglal-
koztatta az, hogy egy eszme milyen tömeglélektani folyama-
tokat képes elindítani és fenntartani. Itt megkockáztathatjuk 
azt a feltevést, hogy Kemény azért is választja regényei tár-
gyául oly sokszor a vallásos rajongást, mert ezt vizsgálva egy 
őt alapvetően érdeklő kérdés, a nemzetiségi kérdés termé-
szetéhez is közelebb jut. Kemény, kinek nemzeti szempontból 
alapvető élmény volt a fenyegetettség érzése, nem kockáz-
tatja meg azt, hogy a nemzetiségi kérdés tömegpszichológiai 
sajátosságainak feltárásával rombolólag hasson a magyarság 
nemzeti érzésére, valamint azt is kerüli, hogy szenvedélyeket 
kavarjon fel. A jelenség lényegéhez a vallásosság múltbeli 
megnyilvánulásainak hasonló szempontú megközelítésével 
veszélytelenül hozzá lehet férni. 

Ezt látva megértjük, hogy miért, de feltehetjük, hogy nem 
kevés vívódás árán írhatta Kemény nevét olyan cikk alá, 
melyben ezt olvashatjuk: „mi a szabadságot és egyenlőséget 
az ország minden lakosai közvagyonának; de az országot 
magát egész kiterjedésében a magyarok országának tartjuk. 
Következőleg nyelvünk diplomatai állását s honunk épségét 
akárminő megtámadások ellen hűn védendjük. Ezt valljuk 
legszentebb alaptörvényünknek, mellynek a többieket, bármi 
nagyok, bármi becsesek legyenek, alárendeljük. Megfertőzve 
hinnők lelkünket, ha az érdekek csatája közt, ha magáért a 
szabadságért és a jólétért is, csak egy percig eszünkbe jutna 
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oly salvifikatoria clausula, melly által föloldozottnak kép-
zelhetnék magunkat e kötelesség alól".46 (Kiemelés tőlem 
Gy. L.) 

Tragikus szerepet kapott az élettől Kemény. Ilyen gondo-
latvilággal és lelkialkattal kellett nemzete sorsát eldöntő pil-
lanatokban a magyarság érdekeiért politizálnia. Mindig ele-
get tett ennek a feladatnak. 1848-ban Batthyányi választotta 
irányadóul, az Októberi Diploma és a kiegyezés ideje körül 
pedig Deákot. Belső kétségei szerepével kapcsolatban egyre 
nőttek47 az etikus én pedig, melynek feladata a jóra való 
törekvés akkor is, ha tudja, hogy tette rosszat is hoz magá-
val, mindig cselekvésre kényszerítette. így felsejlik előttünk, 
hogy elméje tragikus elborulásában nemcsak betegségének és 
rendszertelen életmódjának volt szerepe. 

* 

Jelen dolgozatban nem tettünk kísérletet Kemény Zsig-
mond pályájának korszakolására. Úgy látjuk, hogy az itt 
felvázolt életszemlélet, illetve filozofikus gondolatok viszony-
lag hamar kikristályosodtak és lényegileg állandóak marad-
tak Kemény gondolatrendszerében. Az általa művelt műfa-
jok — szépírás, publicisztika, történetírás — dominanciája 
és politikai taktikája alapján sikeresen meg lehet kísérelni 
a korszakolást, de mind a különböző műfajok, mind az általa 
alkalmazott politikai taktikák mögött végső tájékozódási 
alapként a most felvázolt gondolati rendszer áll, mely Ke-
mény életművének koherenciáját biztosítja. 

46 Csengery Antal és Kemény Zsigmond, PH 1848. máj. 16. 
47 Nem sokkal a nagy politikai siker, a kiegyezés létrejötte előtt 

így összegzi Kemény életpályáját: „a hívő keletindiai a Brahma sze-
kere elé veti magát, hogy a menet testén keresztül haladjon tovább. 
Csekélység ezen nagy elszánáshoz képest az, ha valaki leküzdve haj-
lamát — vagy talán lemondva arról, mire magában több hivatást 
képzelt — a politika vivhomokjára lép, birkózik, fárad, leveretik, 
megint felemelkedik, s midőn nyert, talán azt is aggódva kérdheti : 
többet ér-e ez, mint vesztesége." PN 1867. jan. 25. 


