
KEMÉNY ZSIGMOND ÉS A TÖRTÉNETI HŰSÉG.» 
(Első közlemény.) 

I. 

Az elbeszélő költőre nézve nem utolsó és könnyű dolog az 
epikai hitel kérdése, meg hogy mennyire tudja az. olvasót bele-
képzeltetni a régmúlt idők világába, a honnét műve tárgyát merí
tette, és megértetni az adott élet- és korviszonyok között szereplő 
személyeinek érzés- és gondolatvilágát, anélkül hogy éreznie kellene 
az olvasónak azt a kirívó ellentétet és azt a távolságot, mely az 
ő lelki világa és a multat megelevenítő mű egyénei között tényleg 
van. Az epikus költő ezen illusió-keltése azonban állandó és értékes 
csak akkor lehet, ha az nem művészi fogásokon, hanem a múlt 
viszonyainak biztos ismeretén alapul. Különösen fontos ez a törté
neti regénynél, mely, mint a fejlettebb életviszonyok rajza, az egyén 
cselekedeteit számos körülmény közrehatásának eredményeként 
mutatja be. Éhez azonban nem csupán történeti tudás, hanem mély 
történeti belátás kell. Kemény Zsigmond pedig mindakettővel rend
kívüli mértékben rendelkezett. 

Ha történeti regényeit olvassuk, nemcsak a történeti részletek 
biztos körvonalozasaval árulja el beható történeti tudását, hanem 
az adatok aprólékosságig menő pontossága valósággal szenvedélyes 
történeti kutatónak mutatják őt, kinél a regényforma nem arra 
szolgál, hogy bizonyos költői szabadsággal kezelje a történeti 
személyeket, hanem hogy szakértő kalauzolás mellett hiteles 
bepillantást engedjen oda is, a hova a hivatásos történetíró szeme 
alig juthat. Ezért történeti regényeinek egyik alapvonása a törté
neti hűség a felfogásban és a részletekben egyaránt. 

1 Ez a tanulmány bizonyos tekintetben összefoglalásul szolgál azon 
dolgozataimhoz, melyek adatokat szolgáltattak Kemény történeti regényeinek 
forrásaihoz. Ezek czím szerint a következők ; Adatok Kemény Zsigmond Zord 
idő czímű regényének forrásaihoz. Irodalomtörténeti Közlemények XIV. évf. 
1. 2. 3. füzet. — Adatok Kemény Zsigmond Gyulai ftí/jának forrásához. 
Irodalomtörténeti Közlemények XVI. évf. 1. füzet. — Kemény Zsigmond Özvegy 
és leánya czímű regényének forrásához. Egyet. Philologiai Közlöny. XXIX. évf. 
3. füzet. — Adatok Kemény Zsigmond A rajongók ez. regényének forrásaihoz. 
Egyet. Philologiai Közlöny XXXIV. évf. 
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Közismert dolog, hogy Kemény Zsigmond nem mindennapi 
történeti érzékkel rendelkezett. Érdeklődése a történelem iránt, 
mondhatnók, családi hagyomány, melyet táplált nemzetségének 
fényes múltja és maga a korszak, melyben gyermekkorát élte. 
Erdély ekkor még híven őrizte régi nemzeti szokásait, továbbá 
történeti emlékei és közkézen forgó kéziratos krónikái is figyelmét 
lépten-nyomon a múlt felé terelték. Ezenkívül a történelem kultuszát 
erősítette benne egykori akadémiai tanára, id. Szász Károly, és azon 
irodalmi irányzat, mely a költők ajkáról is a múlt századok dicső
ségét és szenvedéseit hangoztatta. 

Kemény vonzódásának a történelem iránt gyakorlati ered
ményét látjuk történeti regényein kívül azon törekvésében is, hogy 
régi krónikáink és emlékirataink hiteles kiadásában is közreműkö
dött, így ő bocsátotta közre Szalárdi János Siralmas magyar 
krónikáját,1 a melyből özvegy és leánya és A rajongók czímű 
regénye anyagának javarészét merítette, és közreműködött Szalay 
László: Magyar történelmi emlékek czímű vállalata kiadásánál is.2 

Ugyancsak a történetbúvár szólal meg belőle, a midőn pl. Gyulai 
Pál czímű regényében Brutus János Mihályra, a Zápolyák korának 
kiváló történetírójára, hivatkozva megrovásként megjegyzi, hogy 
»Brutus nagyhírű munkáját felszínes műveltségünk nem tartja 
sajtó alá méltónak«.3 Tudnunk kell ugyanis, hogy Brutus munkája 
a regény keletkezése korában még kiadatlan volt s csak azután 
látott napvilágot. (1863—77.) 

A régi krónikák és emlékiratok búvárlása alapján szilárdult 
meg benne mint regényíróban is az a felfogás, hogy tisztelni kell 
a históriai hűséget Ezt nemcsak gyakorlatilag érvényesítette regé
nyeiben, hanem a történeti hűség kérdésével elméletileg is foglal
kozott az Élet és irodalom czímű tanulmányában és a történeti 
regényírónak főként az emlékiratok és krónikák tanulmányozását 
ajánlja. »Lehetetlen — úgymond4 — az emlékírónak a nagy dol
gokat csekélynek nem kürtölni, a kicsinyeket részletességgel nem 
rajzolni és elbeszéléseiben vissza nem tükrözni a kor szellemét 
igazságtalanságaival, korlátoltságaival és szenvedélyeivel együtt. 
A krónisták és emlékírók e hibái mind a regényírónak gyümöl
csöznek. Ő így ezer részlet birtokába jut, melyet az elbeszélő 
történetírótól sohasem hallott volna meg és észrevétlenül avattatik 
be a lefolyt századok szellemébe.« Ezen szavai magyarázzák, 
miért merítette Kemény történeti regényeinek anyagát a krónikákból 
és emlékiratokból és miért sikerült neki annyi közvetlenséggel 
feltárni a múltat. 

Kemény, a mikor regényt ír, akkor is első sorban a szenve
délyes történetbúvár munkál benne. Érdeklődése a legaprólékosabb 

1 Újabb nemzeti könyvtár. II. évi. Pest. 1853. 
2 L. Gróf Bethlen Miklós Önéletírása (Pest, 1858.) előszavát. 
8 L. Gyulai Pál, I. 98. 1. 
* Élei és irodalom. (Olcsó könyvtár. 1883.) 55. 1. 

•1* 
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adatot sem hagyja figyelmen kívül, ha abban valami jellemzőt lát 
a korra, vagy hőseire. De ezenfelül ritka művész a lényegtelennek 
látszó vonásban is megtalálni azt, a mi az emberek lelkébe és a 
kor mozgató eszméibe belevilágít. 

Ezenkívül megvolt benne a történetbúvár még egy fontos 
kelléke: a jó emlékezőtehetség. A mily feledékeny és szórakozott 
volt az élet egyéb körülményeire nézve, a mint Salamon Ferencz 
megjegyzi róla, épen olyan jól emlékezett élettapasztalatai és olvas
mányai tanulságos részleteire. E tekintetben regényei gyakran szol
gáltatnak példákat, a hol az ilyen emlékezetből történt utalásoknál 
alig fordul elő téves adat. 

Általában elmondhatjuk, hogy Keményben a regényírón 
mindenekfelett a történetíró uralkodik. Ezért Kemény történeti 
regényei közelebb állanak a történelemhez mint bármelyik más 
regényírónké, mert nemcsak a kor rajzában, hanem alakjaiban és 
meséiben is a történeti valóság uralkodik a kigondolt részletek 
felett. A történeti hűség e mellett nála mély történeti belátással 
párosul, úgy hogy e tekintetben, mint egyik bírálója mondja,1 

»valósággal fölfedező érdemei vannak«. A történetíró lelkiismere
tességével használja fel a krónikák adatait, hogy aztán a hagyo
mány kusza szálaiból élethű képet alkosson a korról és egyéneiről. 

Innét van az, hogy oly nagy gondot fordít a regény korá
nak történetileg hiteles megrajzolására. A mesteri korrajz teszi 
regényeinek a legértékesebb részét. Mind a négy^ történeti regé
nyében inkább maga a korszak vonzotta Keményt. így a Zord idő 
Buda várának elveszését és Izabella korát rajzolja, Gyulai Pálja, 
pedig Erdély közéletét mutatja be Báthori Zsigmond alatt, 
I. Rákóczi György korát pedig két regényben az Özvegy és leányá
ban és A rajongókban dolgozza fel. 

II. 

Kemény Zsigmond, írói pályája kezdetétől fogva, különös 
szeretettel tanulmányozta történelmünknek a mohácsi vészt követő 
korát. Erős érzéke a nemzeti és egyéni élet tragikai mozza
natai iránt szinte sarkalták nagyobb elmélyedésre e válságos 
idők küzdelmeibe. Első munkája, A mohácsi veszedelem 
okairól (1838.) szóló értekezése, előzetes tanulmányul tekinthető a 
nemzeti megoszlás korából vett regénytöredékéhez, melyet Izabella 
királyné és a remete czím alatt adott közre (1840/1.) Később 
újra felveszi e tárgyat és megalkotja belőle legjobb regényét a 
Zord időt (1862.), a mely különösen mint korrajz érdemel 
figyelmet. Mesterien vázolja a regény minden részlete, hogy a 
politikai változás, melyet a feldarabolt országban a török urasága 
idézett elő, minő sajnálatos változást hozott létre az erkölcsi élet-

1 Szépirodalmi Figyelő. 1861 — 2. évf. 
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ben és az emberek gondolkodásában egyaránt; s e bomlás és pusz
tulás közepette nincs semmi biztató, ami egy jobb társadalmi élet 
derengő hajnalát sejtetné. Minden nyomorával és züllöttségével feltárul 
előttünk a török hódítás e korszaka, melyet nem nagyjában és külső
ségeiben rajzol meg a költő, hanem bemutatja legaprólékosabb rész
leteiben, hogy a múlt viszontagságaiból politikai és erkölcsi okulást 
adjon az olvasónak. A regény történeti háttere Buda ostroma 
1541-ben. Ebből indulnak ki a cselekvény való és kigondolt szálai. 
Budavár képét az ostrom alatt és után Kemény Verancsics Antal leírása 
és Szalay László meg Horváth Mihály idevágó történeti művei 
alapján rajzolja meg.1 A történteket művészi fogással a regény 
egyik szereplője, Komjáthy Elemér által mondatja el Az ostrom 
nyomán támadt pusztulás, a német sereg kudarcza, a hadi sze
rencse váltakozása, az egyesült török és magyar sereg döntő 
támadása folytán a németek soraiban véghezvitt iszonyú mészárlás, 
a szultán elvonulása Buda alól, mind megdöbbentően reális és hű 
ecsetvonásai Buda ostromának és elveszésének, melyek minden 
részletükben történeti hitelűek, de a mellett költői hatás tekintetében 
is meglepőek. 

Buda elfoglalása után pedig a szultán ravasz politikája talál 
hű jellemzésre Keménynél, midőn az ország egy részének birtokba
vétele czéljából nagy sereggel Buda alá érkezik és csauz basáját 
nagy kísérettel és ajándékokkal Izabella udvarába küldi és arra 
kéri, hogy küldje el hozzá az ország tanácsosainak kíséretében a 
kis Zsigmondot. Izabellának és tanácsosainak zavara e meglepő 
kívánságra élénk ellentétben van a diván tanácskozásával és a 
szultán rendelkezésével, hogy Budavárát a maga hatalma alá veszi 
és török őrség védelmére bízza, mert »ily várost nem lehet női 
kézen hagyni«. A szultán tanácsában elhangzó ellentétes vélemé
nyek különösen jellemző világításban mutatják be az álnok török 
politikát, melynek végeredménye a szultán azon elhatározásában 
nyer kifejezést, hogy »Budavár és a Duna melletti vidék a Tiszáig 
török tartománynyá legyen; a királyné fiával és annak gyámjaival 
Lippára költözzék, s a Tiszántúl és Erdélyben uralkodjék; Török 
Bálint pedig, minthogy, a míg Ferdinánd pártján volt, sok kárt tőn 
a töröknek, Konstaníinapolyba fogságba vitessék; Werbőczi Budán 
maradjon, mint az új török tartomány főbírája«.2 A költő a tör
ténet fonalát továbbvezetve épen olyan történeti hitelességgel beszéli 
el Buda megszállását a janicsárok által, a város átvételét a szultán 
nevében Turgovics Miklóstól, a budai bírótól, a lakosság lefegy-
verezését, a nemesség és polgárság kiűzését a városból és mind
ezek után azt az átalakulást, hogy miként lett Buda lassankint 
egészen török várossá. 

1 Erre vonatkozó összevetéseimet 1. bővebben az Irodalomtörténeti 
Közlemények XIV. évf. 1. füzet, 48—56. 11. 

a Zord idő. 547. 1. 
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Buda elveszése azonban nemcsak a nemzeti életre volt rom
boló hatással, hanem a kor vezéregyéniségeiben is változást idézett 
elő. Kemény tehát nem elégedhetett meg a regény keretébe illő 
történeti események hű előadásával, mert a történeti háttér meg
rajzolása őt csak mint a történeti tények művészies, de amellett 
hű elbeszélőjét mutatja be, a miben a költői alkotóképességnek 
alig van része. Mély történeti belátását épen a kor politikai áram
latainak feltüntetésében és bírálatában árulja el s hogy ezt mennyire 
tudja egyesíteni a történeti hűséggel, történeti személyeinek jellem
zésénél láthatjuk. 

Az öntudatos politikai belátást a Zord idő szereplői között 
Martinuzzi képviseli. Ha a regényben nem jut is neki főszerep, a 
gyászos korszak zavaros politikai életén mégis az ő rendkívüli 
egyénisége uralkodik. Az egész mű különben is a politikai téve
dések tragédiája. Fráter György maga mondja, miután eddigi 
politikáját Buda elveszésével megbukottnak látja, hogy a ballépé
sekből támad a megtorlása. »A bűnt az Isten megbocsáthatja a 
gyónónak és a bánkódónak, de a félreismert politikai érdekek 
kegyetlenek s természetükben fekszik a kérlelhetetlen bosszúállás.« * 
Az elbeszélések folyamán világosan kitetszik a regényből, hogy a 
szerző rosszalja Martinuzzi politikáját s egészben véve kérlelhetetlen 
szigorral ítéli el Izabella tanácsosait. Az országot ért veszedelemért 
tisztán rájuk hárítja, a felelősséget, mivel elég könnyelműek voltak 
Szolimán szavainak hitelt adni, 

Fráter György alakját Kemény csak néhány odavetett vonás
sal rajzolja meg; de például a budai tanácsban mondott szavai s 
párbeszéde Frangepán Orbánnal tökéletesen elégségesek ahhoz, 
hogy ne csak lángeszét, hanem egész politikáját minden káros 
következéseivel tisztán lássuk. S ámbár szereplésének és jellemének 
megrajzolásánál egészben véve Horváth Mihálynak Fráter Györgyről 
írt életrajzát2 tartotta szem előtt a költő, mégis húsból és vérből 
való emberré az ő átformáló képzelete által vált, mert a történelem 
e rejtélyes jellemű politikusa a regényben nem talány előttünk, 
hanem egy csalódott és félreismert nagyság, ki maga gyónja meg 
tévedését. 

Kemény Zsigmond Martinuzzi jellemét ugyanazon két 
főtulajdonságon építi föl, a melyekből Horváth Mihály igyekszik 
megfejteni egyéniségét és politikáját. E két vonás: lángoló haza
fisága és nagyravágyása. Ezt Izabella szavai hirdetik, amazt pedig 
a költő magának Fráter Györgynek szájába adott szavakkal fejezi 
ki, midőn ez mintegy önmaga előtt igazolni akarja politikáját, hogy 
t. i. Buda elfoglalásáig miért tartott a törökkel s mihelyt ez meg
történt, miért pártolt a némethez. Martinuzzi politikájának vezéresz-

1 Zord idő. 292. 1. 
i Utyeszenich Fráter György élete. 1859-ben jelent meg a Történelmi 

Zsebkönyvben. 
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méje az volt, hogy szt. István koronájának területét egy fő alatt kell 
egyesíteni. Kezdetben az ország területi épségét magyar uralkodó
ház alatt igyekezett visszaállítani, mert Szapolyai pártját a török 
támogatása mellett erősebbnek vélte mint Ferdinándét, kinek hatal
mát a vallási villongások, a német birodalom zilált helyzete s a 
franczia politika iránya kétségessé tették. Midőn azonban Szolimán 
álnoksága nyilvánvalóvá lett s ő a védőből hódítóvá vált, Mar-
tinuzzi a viszonyok kényszerűségének engedve, inkább a Szapolyai-
ház koronáját dobta áldozatul, mint Magyarország egységét, és — 
Ferdinánd pártjára állott. Fráter György ezen politikai magatartá
sának igazolását tartotta jellemében a fő és megoldandó problémá
nak, mely Keményt mint költőt és politikust egyformán érdekelte. 
Ezért a regény több helyen foglalkozik a kérdéssel s evvel indo
kolja jellemének árnyoldalait is: rejtélyes, fondorkodó, czéljaira 
álutakat kereső, leleményes természetét és jelleme szívósságát, 
melyet átvitt a politikába is. 

Ez nemcsak Kemény ítélete Fráter György jelleméről és 
politikájáról, hanem Horváthé is, akit e tekintetben elég híven 
követ, azzal a különbséggel, hogy Horváth Mihály Martinuzzit 
mindvégig menti, míg Kemény, ha tettének jogosultságát el is 
ismeri, végeredményében elítélően szól felőle, a mit már a költői 
igazságszolgáltatásért is meg kellett tennie, mert a történetíró jogo
sultnak tarthatja Fráter György politikáját, de a költőnek nem 
szabad szentesíteni a kétszínűséget a legnemesebb czél szolgálatá
ban sem, a mely különben is bizalmatlanságot keltett úgy a török, 
mint a német részen és előkészítette bukását. Környezetének 
gyűlöletét és irigységét Izabella, Castaldo és ezredese Pallavicini 
Sforza fejezik ki a regényben a történeti igazsághoz híven. Ugyan
csak a költő ítélete hangzik ki Izabella gyűlöletet lehellő és diadal
mas elégtételt jósló szavaiból is, melyek a regény befejezésében 
Martinuzzi később bekövetkezendő bukását sejtetve, egyúttal a 
költői igazságszolgáltatást hirdetik az őt ért erőszakos halálban. 

Turgovics Miklós, a szerencsétlen budai főbíró, ki a vezetők 
tévedései miatt családjában bűnhődik, a korszak káros politikájának 
szomorú áldozataként szerepel a regényben. A körülmények akarata 
ellenére sodorják bele a meggyőződésével ellenkező cselekedet 
végrehajtására. Tragikuma abban van, hogy ő, a ki csendes bol
dogságra született, szinte észrevétlenül kerül a közélet vészes for
gatagába. Ebből származó kétségbeesése, önvádja, lelkiismeret-
furdalása talán a legmeghatóbb jelenete a regénynek. Szereplésének 
szűkszavú leírása Verancsicsnál olvasható, ennek nyomán készült 
Kemény jellemzése. A boldogtalan Bornemisza szemrehányó vádjai
ból, ki miatta lett földönfutóvá, tudjuk meg, hogy Turgovics tár
saival a királyné parancsából akarta árulás útján Ferdinánd kezére 
játszani Budavárát. A költőre nézve Turgovics történeti szereplé
sének különösen azon mozzanata nyújtott hálás anyagot a lelki 
élet művészi elemzésére, a midőn a bécsi udvarhoz szitó főbírót 
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arra szemeli ki a végzet, hogy végig kell néznie elárult polgár
társai felkonczoltatását és neki kell a fővárosba vezetni a törököt 
annak elfoglalására. 

Turgovicséhoz hasonló művészi rajzát adja Kemény a sze
rencsétlen Bornemisza Tamás dúlt lelkiállapotának is, a midőn ez 
Turgovicscsal találkozik s őt okolja családja és vagyona elveszé
séért, hasonló sorsot jósolva neki is, ki szintén az árulás gyanúja 
alatt áll. A pár sornyi, száraz krónikás-adat Verancsicsból mesteri 
rajzzá lesz Kemény kezében. A történeti hitel erősítésére szolgál 
Verancsics nyomán Podmaniczky János beleillesztése is a mese 
keretébe, kinek, álruhába öltözködve, az ostrom általános zavara 
közepette a sok áldozat közül sikerült megmenekülnie. 

Kemény a történeti személyek rajzában legtöbb szabadsággal 
él Izabella alakjánál, de ha a kelleténél erősebben is eszményíti őt,, 
történeti vonásai nem lépik át az igazság határait. Izabella, a ki 
belátja, hogy tanácsosainak téves politikája mennyire veszélyezteti 
a hazával együtt az ő trónját is, készebbnek mutatkozik Ferdinánddal 
szövetkezni, mint hogy a török kegyelméből legyen Magyarország 
királynéja. A török szövetségtől első sorban erős katholicismusa. 
rettenti vissza. Kiváló egyéni tulajdonaival a korszak legjobbjait,, 
kiket a hazaszeretet, a törökgyűlölet s a hódolat és részvét a. 
szerencsétlen királyné sorsa iránt hozott össze, meg is tudja 
magának nyerni. 

Közülük első sorban Frangepán Orbánt látjuk teljes oda
adással küzdeni oldala mellett, a ki a korszak legnemesebb érzel
meinek megtestesítője. Frangepánt Izabella egyéniségében a királynő, 
az anya és a szép nő sorsa egyaránt megragadják, sőt hódolatát 
a titkos szerelem rajongásáig fokozzák. Ezért önmagát áldozza 
fel s szerzetessé lesz; bár tudja, hogy vonzalma rokonérzelmet 
keltett Izabella szivében is. íme pár eszményített vonás, melyek 
Izabella jellemrajzát kiegészítik. 

Izabella regénybeti szereplését a költő az említetteken kívül 
Verancsics és Szalay nyomán jórészt történeti alapon dolgozza ki.. 
így nyoma van a krónikában a török szövetségtől való idegenke
désének és annak is, hogy ezen válságos helyzetéből a német 
szövetség által vár szabadulást, továbbá Izabella helyzetét az 
ostrom alatt, Buda elfoglalása után pedig az ajándékvívő török 
küldöttség kémkedő tisztelgését a királynénál és azt a megkapó 
jelenetet, midőn Izabella a csauz basa előtt gyermekét szoptatja,, 
mind olvashatni a krónikában. A királyné aggodalmait, tanácsosai
nak rövidlátását és optimismusát, a nép bizalmatlanságát, a helyzet 
kényszerű voltát, mind igen találóan fejezi ki a krónika is a maga 
naiv hangján, úgy hogy Keménynek a színezésen kívül alig kellett 
valamit hozzáadni. Verancsics krónikája nyomán készültek a 
csecsemő királyfi kíséretének ünnepélyes felvonulása a szultán 
táborába, a basák kétszínű udvariassága a királyi kiséret fogadta
tásánál, a város csellel való megszállása, a tanácsosok csalódása 
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a török alattomos barátságában és Izabella útrakészülődése, meg
ható búcsúzása és elutazása nemcsak fővonásaiban, hanem a rész
letekben is, mint tüzetes vizsgálódásaim igazolják.1 

A regény történeti személyei közül plasztikai világításban 
áll előttünk Werboczi alakja, kit könnyenhívő optimismusából csa
lódásai sem tudnak egészen tragikus haláláig felrázni. Annak meg-
érzékítése kedvéért viszi bele a költő az egykori nagy népszónok 
beszédeibe a naiv hiszékenységet, a mely olykor a komikum 
határát érinti s ezen alapsajátságából fejleszti ki bukását. Mintha 
a nemesis hatalma uralkodnék felette, a mely nemcsak őt sodorja 
örvénybe, hanem egész környezetét, sőt magát a hazát is, melynek 
megmentésén fáradozott. Talán senki sem kívánja nála jobban 
hazája szabadságát és függetlenségét, mégis koczkáztatja, sőt első 
sorban ő dönti veszedelembe, mert az ő optimismusa teszi még 
rövidlátóbbá környezetét. De Kemény nemcsak ezen egy motívumon 
építi fel Werboczi jellemrajzát, hanem több indító körülmény és 
szenvedély foly be tetteire. Optimismusa mellett ott van pl. a 
vallásosság, tudományszeretet, erős jogérzék, önámítás, jóság, hiúság. 
És e gyenge ember az általános bomlás közepette, mint a magyar 
kormány utolsó képviselője, egymagára hagyatva küzd az ország 
önállásáért, melyet legalább a magyar jogszolgáltatás fönntartásával 
remél még fönntartani és támogatni. 

Kemény Werboczi alakjának megteremtésénél Verancsicstól 
nemcsak adatokat, hanem jellemvonásokat is kölcsönzött. Werboczi 
túlságos optimismusa sem költői fictio, hanem történeti alapja van. 
Jellemének minden egyéb elhatározó vonását megtalálhatjuk 
Verancsicsnak Werbőcziről adott jellemzésében, melyet Jovius 
püspökhöz írt történeti érdekű levelében olvashatunk.2 Még kézzel
foghatóbb a hasonlóság Werboczi végnapjainak és halálának 
rajzában. A nagy jogtudós öröme a Szolimán basától nyert elég
tételen Elemér erőszakos megöletése miatt, a melyben ő a magyar 
jogszolgáltatás diadalát látta; a basa lakomája, a melyet ez 
Werboczi kiengesztelésére adott; Werboczi vallásos áhítata, a mely 
még a lakoma után is templomba készteti; halálának körülményei, 
a mérgezés gyanúja, mind olyan vonások, melyeket Kemény 
Verancsicstól vett át. Azonban a szempont, a mely szerint fölfogja 
a költő a tényeket, megadja az eredetiség színét Werboczi alak
jának is, a ki valódi tragikus hőssé lesz s midőn belátva eddigi 
tévedését halálos ágyán, egy gyászosan befejezett gazdag élet 
végperczeiben, e szavakkal hirdeti téves politikájával együtt a saját 
bukását: »Tévedéseimnél is nagyobb kínokat szenvedek; ha halálom 
erőszakos volt, tanulságul szolgálhat azoknak, kik természetelleni 
szövetségekben bíznak.« 3 

1 Irodalomíöri. Közi. XIV. II. 164—176. 1. 
2 Idevágó részleteit 1. Irodalomíöri. Közi. XIV. III. 287. s köv. I. 
8 Zord idő. 447 1. 
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III. 

Kemény regényein a történeti szempont uralkodik akkor is, 
ha tárgyuk történeti jelentőség tekintetében nagyon is másodrangú. 
Ilyen természetű tárgyat dolgoz fel első teljes regényében Gyulai 
Pálban (1847.) is, melyet érdekessé inkább a korszak tesz, mint 
hősének története. Gyulai Pál sorsa bármennyire megható, a 
korszak történetében elenyésző jelentőségű és nem áll páratlanul. 
De az ingatag és zsarnok Báthori Zsigmond kegyenczének végzetes 
pályája bő alkalmat szolgáltatott a költőnek, hogy Erdély akkori 
közéletéről hű képet rajzoljon. 

A korrajzot a regény alapján röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze: Báthori Kristóf halála után István lengyel 
király, a Báthori-ház feje, a kiskorú Zsigmond mellé kormány
tanácsot rendel s mintegy 7 évig Erdély ügyeit ez intézi. Mikor 
.a 19 éves Zsigmond maga veszi át a kormányzást, minden tör
vényes' rend megváltozik: a szeszély és az önkény lesz uralkodóvá. 
Már első fejedelmi ténye, midőn a medgyesi gyűlés határozatait, 
mert azok korlátokat akartak eléje szabni, széttépte: zsarnoki 
hajlamát nyilvánvalóvá tette. E mellett léha kedvtelései is nagyban 
hozzájárultak, hogy alattvalói elidegenedtek tőle. Erdély Zsigmond 
korában a léhűtők és politikai kalandorok hazája lett. Mindenünnét, 
de főként Olaszországból, csődültek udvarába a vándorművészek, 
kötéltánczosok, szemfényvesztők, bajvívók, műlovasok, zenészek, 
énekesek, csillagjósok stb. Az efajta élősdiek eltartása és a feje
delem egyéb fényűzési hajlamai a közterheket elviselhetetlenekké 
tették. Emiatt csakhamar tekintélyes pártja támadt rokonának, 
Báthori Boldizsárnak, ki a mezei hadak kapitánya, Fogaras grófja 
és Erdély r legderekabb leventéje volt, kiért különösen a nép 
rajongott. Épen ezért gyanakodott rá Zsigmond és féltette tőle 
hatalmát és trónját. A két rokon folytonos versengése kezdetben 
abban nyilatkozott, hogy aprólékos dolgokkal és vetélkedésekkel 
bosszantották egymást. Az ily viszályokra volt visszavezethető, 
hogy sok kalandor tisztán arra építette jövendőjének alapját, miként 
tudja a két versengő rokon egyikének figyelmét vagy gyűlöletét 
magára vonni. Báthori Zsigmond és Boldizsár között folyton 
kiélesedő ellentétek nyomása alatt végre Kovacsóczy kanczellár 
titkos tanácsgyűlést hív össze, mely Erdély békéje és jóléte érde
kében elhatározza, hogy Boldizsár a legelső törvénytelenségre 
életével lakoljon. A háborgó közhangulat egészen belevág annak 
a politikai cselszövénynek aknamunkájába, a melyet egyfelől a 
prágai udvar titkos megbízottai, másfelől a török párt felbérelt 
emberei folyton szítanak. Zsigmond alatt ugyanis Erdély politikája 
egy csapással megváltozott, mert Zsigmond a szenvedélyes Carrillio 
Alfonso pápai nuncius befolyása alatt valódi fanatismussal fordult 
A törökkel való szövetség ellen és előkészítette az útját a Rudolffal 
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kötendő szövetségnek. Míg a prágai udvar egész buzgalommal 
végezte a maga aknamunkáját, azalatt a török is megragadott 
minden alkalmat a maga czéljai érdekében. Ez a zavaros politikai 
helyzet képezi történeti hátterét a regénynek. 

Ebből indulnak ki, vagy ebbe futnak össze a mű költött és 
való szálai. A mesterségesen szított politikai ellentétek nemcsak 
Erdély közéletét dúlták fel, hanem sok anyagi és véráldozatot is 
követeltek; mert Zsigmond vérbefojtá az ellenzéket, elkoboztatá a 
legtekintélyesebb főurak vagyonát s végezetül kimondatá az ország
gyűléssel a töröktől való elszakadást. Kemény azonban Báthori 
Zsigmond uralmának nemcsak azon részéről ad hű képet, a melyre 
a regény hősének pályája terjed, hanem Zsigmond későbbi sorsával 
is röviden beszámol. így megemlékezik a két rokon kibéküléséről, 
melyet nemsokára Boldizsár megöletése zár be. Végezetül pedig 
elmondja, hogy Zsigmond »egy korán elfásult kedélyű ifjú minden 
blazirtságával vagy püspöki gyűrűt, vagy bíbornoki süveget 
keresett az erdélyi fejedelemségért; de politikai okokból nemsokára 
mégis házasságra lépett Christierna herczegnővel«.J Házasságuk 
azonban szerencsétlen volt, mert valami legyőzhetetlen ellenszenv 
tartotta távol különben erényes és szép nejétől, a mit a kortársak 
bűvölésnek tulajdonítottak. 

Báthori Zsigmond léha és gyászos korszaka, mint históriai 
keret, amennyire megkap mozgalmasságával, épen oly mértékben 
tanulságos is, mert hűsége kétségen felül áll. Kemény minden 
lényegesebb körülményt történeti forrásokra támaszkodva beszél 
el. Ezen regényének főforrása, a mint máshelyütt alkalmam volt 
kimutatni,2 Bethlen Farkas História de rebus Transsylvanicis 
czímű munkája, a mely mellett több apróbb adatért e korszak 
más íróinak krónikáit is felhasználja Horváth Mihály történelmével 
együtt. Forrásaival szemben azonban megvan az az előnye, hogy 
ő az adatokon keresztül bepillantást enged a történeti személyek 
lelkébe. Országos hatású tetteik mögött meglátjuk a kicsinyes 
személyi rugókat, a szánalmas emberi gyöngeségeket, a melyek 
sokszor távol álló egyénekre és tömegekre válnak elhatározó 
befolyásúakká. Ezek azonban sohasem a költői lelemény] önkényes 
kitalálásai, mint legtöbb históriai regényírónál, hanem krónikás 
adaton alapulnak. 

így látjuk ezt Gyulai Pál czímű regény történeti szemé
lyeinél is. Báthori Zsigmondra már kedvezőtlen és rosszat sejtető 
ama híres arczképjelenet, a mely mint a regény megnyitója rámutat 
azokra a veszedelmekre, melyeket Zsigmond uralkodása hozand 
Erdélyre. Kemény ezen mesteri jelenethez nemcsak az eszmét 
kölcsönözte Bethlentől, hanem még a költő egyes kifejezései is 

1 Gyulai Pál. V. 247. 1. 
2 V. ö. >Adatok Kemény Zsigmond Gyulai Pa/jának forrásához«. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVI. évf. 1. füzet, 14—41. 11. 
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reáutalnak. Midőn pl. István király a kép figyelmes megszemlélése 
után megjegyzi, hogy »nincsenek rajta a Báthoriak arczvonalai,« 
hogy Zsigmond jelleme a kép után »nem tetszik neki,« hogy 
uralkodásától »Erdélynek nem jósol semmi szerencsét,« e meg
jegyzések mind Bethlen szavait látszanak idézni.1 

Zsigmondot a történelem a legnagyobb szélsőségek között 
hánykódó léleknek rajzolja. Mint a jezsuiták neveltjét vallásos 
fanatismusa Rudolf szövetségébe űzi, jóllehet fejedelemségének 
érdekei a török barátságát javalják. Ebből eredő összeütközései, a 
helyett hogy jobb belátásra bírnák, még zsarnoki erőszakoskodá
sokra ragadtatják. Zsarnoki természet, ki hatalmára féltékeny, 
mégis négyszer megválik tőle; vakmerő és gyáva is egyszersmind; 
hatalmat és fényt áhító lelke anyagi romlásba sodorják országát, 
ő pedig a világi hivalkodástól megcsömörlött lélekkel a zárda 
magányát keresi fel és a fejedelemséget biborossággal cseréli fel. 
Kéjencz és fajtalan, feleségével meg képtelen a házas életre. A léha 
szórakozások és a buzgó áhítat szinte átmenet nélkül váltják fel 
egymást. Szóval izgatott lelke nem tud sehol nyugtot találni. 
Ide-odakapkodásban telnek napjai. És e talányszerű lélek útvesz
tőjében Kemény a lélekbúvár mélyreható tekintetével igazítja el. 
az olvasót. Nem ad új vonásokat Zsigmond jelleméhez; de bizal
mas közelünkbe hozza őt, hogy lássuk nagyratörő hiúságát a 
megfelelő erkölcsi és szellemi erők híján és egy összhangját vesz
tett beteg lélek kielégíthetlen vágyódását a rendkívüli, a szokatlan 
vagy ismeretlen után. E tekintetben az a fejezet,2 a melyben a 
költő Zsigmond jellemét bemutatja, tanulságosabb bármely történeti 
műnél, a mely ez ideig róla szól. Ha Bethlen Farkas históriája és 
Horváth Mihály történelmének tanulmányozása meg is látszik a 
jellemrajzon, bonczoló jellegénél fogva egészben véve eredeti fel
fogást árul el. A történelem Zsigmond jellemének ellenmondásait 
nem fejti meg, a regényben pedig teljesen megmagyarázott alak. 
Az érzéki élvezetek életundorral töltik el. Környezetében Gyuláin 
kívül nem talál meghitt embert. Ez bizalmatlanná teszi. Kezdetben 
lenézéssel fogadják, később meggyűlölik, végezetül rettegnek tőle. 
Szóval senkisem szereti, senkisem őszinte hozzá. így aztán az 
emberekben való csalódásai lassankint kegyetlen zsarnokká teszik. 

A regény másik fontos történeti egyénisége a fejedelem 
unokabátyja, Báthori Boldizsár. Ennek jellemrajzához is az alap
vonásokat Bethlen Farkas szolgáltatta a költőnek. A pártviszály a 
két rokon között onnan eredt, hogy Boldizsár a fejedelem fölött 
minden áron gyámkodni akart. Ezt a körülményt a fejedelem léha 
környezete felhasználva, a gőgös és nagyravágyó Boldizsárt oly 
színben igyekszik feltüntetni, mintha ez a főhatalmat is magának 
akarná megszerezni. A féltékenykedő versengésben a nép rokonszenve 

1 V. ö. Wolffgangi de Bethlen : Hisioria de rebus Transsylvanicis, II. 473. 
a Gyulai Pál. II. köt. 82—97. 11. 
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a daliás Boldizsár mellett van, jóllehet daczos heve olykor fékte-
lenségbe is ragadja, mint pl. ama nevezetes lovagi tornán, a midőn 
Jósikát, a fejedelem kegyenczét, arczul üti. 

Boldizsár azonban nemcsak daliás és bátor levente volt, 
hanem nagyműveltségű és pompakedvelő főúr is, kinek rokonszenves 
jellemére árnyat vet léha erkölcse és bosszúvágya, melynek Gyulai 
is áldozatul esett, miként később ő is életével fizetett a fejedelmi 
rokon zsarnoki féltékenykedéséért. De azért hibái mellett is rokon
szenves egyéniség. Vonzóvá teszi őt vidám természete. Könnyedén 
veszi a dolgokat; de amikor komoly veszély fenyegeti, politikusán kitér 
•előle; az alkalmas pillanatban, azonban a bosszúval ő sem késik. 

Ha a két Báthori jellemrajzát a történeti hűség szempontjából 
értékesnek tartjuk, kétszeresen annak kell tartanunk művészi szempont
ból, a hogy Kemény képzeletében életet nyer a vázlatos történeti adat. 

A felfogásnak ugyanezen önállóságát találjuk Tieffenbach és 
Carrillio Alfonzo politikai cselszövényeinek rajzában; mert Kemény 
itt is csak általános vonásokat kölcsönzött Bethlentől a legművé-
sziesebben megteremtett részletekhez. 

De a költői alkotóképesség szempontjából sokkal hálásabb 
anyagot nyújtanak a történeti regény író számára azok a történeti sze
mélyek, kik a történeti köztudatban nem élnek oly határozottan kiala
kult körvonalakban; mert ezeket a művészi czélnak megfelelően szaba
dabban formálhatja az író. A hagyomány nem köti annyira és a kor szel
lem befolyását hősei egyéniségére mindamellett szépen megérzékítheti. 

Ilyen egyén Gyulai Pál, ki nem áll a korszak ormán; de 
elég jelentékeny ahhoz, hogy a korszak küzdelmeit, szenvedéseit 
és megpróbáltatásait megérzékítse. Abafájai Gyulai Pálról sokkal 
kevesebbet jegyeztek fel a korabeli történetírók, mint egyéniségénél 
és közéleti szereplésénél fogva megérdemelte volna. Oka ennek, 
hogy, ha pályája figyelmet érdemelt is, inkább benső életet élt és 
csak kényszerűségből szerepelt a közügyek terén. Épen ezért a 
kor- és életviszonyai sodorják végzetes helyzetbe, hozzák önmagával 
összeütközésbe és idézik elő bukását. 

Gyulai Pál ugyanis tanulmányait Békés Gáspár támogatása 
mellett Olaszországban fejezte be, a hol főként az orvosi tudomá
nyokkal foglalkozott. Midőn Erdélybe visszatért, mint Békésnek 
lekötelezettje védte annak trónkövetelési igényeit s különösen 
1573-ban Fogaras várának védelménél mutatta ki vitézségét. Békés 
azonban nem bízván a vár megvédésében, kiszökött a várból s a 
várat, kis fiát és kincseit hű emberére, Gyulai Pálra bízta, ki a 
vár feladása után, az ő utasításához képest, a kincseket a győztes 
Báthorinak adta át. Gyulai a hűtlen kezelés vádja alapján börtönbe 
került; de ártatlansága kiderült. Becsületessége és tudományossága 
miatt Báthori Istvánnak csakhamar a legkedveltebb híve lett, a kit 
nemsokára titkárává, majd tanácsosává tett. Midőn pedig 1576-ban 
a lengyel trónra került, Erdélyből Gyulait is magával vitte Lengyel
országba s itt minden fontosabb dolgában szinte nélkülözhetlen 
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lett reá nézve. Több bizalmas dolgában járt el. így Báthori Kristóf 
halála után (1581) István király Gyulait küldte Erdélybe, hogy 
általa a kiskorú Báthori Zsigmond mellé kormánytanácsosokat ren
deljen; ugyanekkor Báthori Zsigmond hű arczképének elkészítteté
sével is megbízta, melyet Gyulai Lengyelországba való vissza
tértekor magával vitt. Az arczkép bemutatása adott alkalmat 
Keménynek föntebb említett arczkép-jelenet megírására. Itt a költő 
István király és Gyulai találkozását felhasználja, hogy egy kitéréssel 
megismertessen Gyulai előbbi sorsával és megindokolja azt a határ
talan hálát és ragaszkodást, a mely őt a Báthori-házhoz csatolta. 

Midőn Báthori István 1586-ban meghalt, Gyulai egészen 
Zsigmond szolgálatába állott. A mikor pedig Zsigmond maga vette 
át a kormányzást, Gyulai, mint a kormány tanács tagja és a feje
delem legbefolyásosabb kegyencze, több fontos államügy elintézé
sében működött közre. De mihelyt alkalma nyílt menekülni a köz
ügyektől, tudományos munkálkodásra áldozta ideje nagy részét. 
Enemű munkái között különösen híressé lett a váradi kapitányság 
kötelességeiről írt értekezése, a melyben bölcs tapintatot, széles 
politikai és tárgyismeretet árult el. E műve a maga korában akkora 
hatással volt, hogy a nemzeti fejedelmek alatt a kapitányi' beikta
táskor mindig ünnepélyesen felolvasták. Gyulai komoly munka
köréből kiragadva nemsokára mint az udvari mulatságok vezetője 
szerepel, ki a Zsigmond udvarába összecsődült sok olasz művész 
dolgait intézi és játékaikra felügyel. 

A mindjobban kiélesedő pártviszály Zsigmond és Boldizsár 
között végzetessé válik Gyulai sorsára is; mert a gyulafehérvári 
titkos végzést, mely szerint Boldizsár az ország békéje kedvéért a 
legelső törvénytelen lépésre életével lakoljon, a fejedelemnek Gyulai 
adja tudtára. Ez a fejedelem gyóntatója révén Boldizsárnak is 
tudomására jön, A tanácsosok, hogy Boldizsár haragját elkerüljék, 
az egész dolog ódiumát Gyulaira hárították, minek folytán a 
fejedelem hallgatag beleegyezésével Gyulait saját jószágán, a hová 
az udvari cselszövények elől könyvei közé menekült, Boldizsár 
katonái felkonczolták. Gyulai pályájának ezen mozzanatait Kemény 
mind Bethlentől kölcsönözte. 

A regény meséje Gyulainak a Báthori-ház iránt tanúsított 
odaadó hűségén és háláján épül fel, mely minden érzésnél erősebben 
hatja át egész valóját. »Ő — miként a költő mondja róla —í 
érezte és semmi körülmények s kísértések közt nem feledé, hogy. 
Báthori Istvánnak a visszaajándékozott élettel, Kristóf házának 
pedig sokkal többel... a megvédett becsülettel adós.« * S itt kez
dődik a költő teremtő munkája. Bethlen történeti adatait felhasz
nálja és tiszteletben tartja, de közülük a cselekvések rugójául a 
hős egyik kiváló erényét választja ki, a melynek túlzása hoz 
romlást Gyulai számára és a bonyodalmak egész sorát kelti fel 

1 Gyulai Pál, I. 10. 1. 
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ott, a hol összhangot és békét szeretne teremteni. Hogy Zsigmond 
trónját óvja, kész volna a másik Báthorit feláldozni és a végzet 
mindkettő személyében őellene fordul. Erénye bűnné fajul, a 
mikor Boldizsár növekedő hatalmának megakadályozására nem 
talál más módot, mint hogy Boldizsárt törvénytelen tettre ingerelje, 
hogy így a kormány tanács határozatát foganatosíthassa. A lelke 
démonává vált hála áldozatul szemeli ki Sennót, a kalandor olasz 
karmestert, mert azt hiszi róla, hogy Boldizsár kedves embere, 
kiért az kész lesz törvénytelenségre is ragadtatni magát. Gyulai 
lelki küzdelme, míg bűnre határozza magát, egyike a regény leg
tanulságosabb részleteinek. 

Senno megöletésével azonban Gyulai a maga vesztét idézi 
elő; mert Senno neje, Eleonóra, kiben Gyulai egykori ideálját 
ismeri fel, a fejedelem kegyébe férkőzik, csakhogy bosszút állhasson 
Gyuláin férje megöletésért. íme, egy új, kigondolt motívum, mely 
a felhozott történeti indokolás mellett Gyulai halálát lélektanilag 
érdekesebbé teszi. 

'Gyulai jellemében sok van Hamlet töprengéséből. Tudós 
hajlamai, egyéni hajlandósága és vágyai inkább csendes vissza-
vonultságra teremtették és őt a hála a politika sikamlós terére 
sodorja olyan korban, a mikor a közélet embereinek élete és sorsa 
egy zsarnok és léha fejedelem szeszélyétől és az udvari cselszövé-
nyektől függ. Külsőleg passzív alak; de lelkében annál nagyobb 
küzdelmek folynak. Ott megy végbe az a hatalmas tragédia, 
melynek áldozatául esik. 

A regény mellékalakjai között történeti személy még Márkházi 
Pál, ki hivatala után az udvari őrsereg feje volt, titkon pedig mint 
Ibrahim bey működött és hetenkint kimerítő tudósítást küldött a 
temesvári basának Erdély bomlásnak indult viszonyai felől. Erről 
a hirhedté vált alakról, ki Erdély fejedelmi székére is áhítozott 
Báthori Kristóffal szemben, a korabeli történetírók sokat írnak; 
de Kemény Márkházi Pál regénybeli alakjának megteremtésénél 
Bethlentől kölcsönözte az adatokat. Az említett tényeken kívül 
Kemény Márkháziról még egyéb történeti hitelességű adatot is 
felhasznál. így tudósít Erdélyből való szökéséről, majd vissza
téréséről Báthori Zsigmond alatt, kinek kegyét élvezte és egyszersmind 
a portának is kémszolgálatot teljesített. Kimerítően értesít ezenkívül 
családi viszonyairól, a midőn Márkházi első házassága révén a. 
regény egyik női szereplőjével, Senno nejével rokonságot fedez 
fel, hogy aljas czéljainak könnyebben megejtse a boldogtalan 
asszonyt, ki a legnagyobb önmegtagadással e kéjsóvár emberhez 
megy férjéért könyörögni. Márkházi pedig, mikor Eleonóra nem 
áldozza fel neki becsületét, végrehajtja Gyulai parancsát, megöleti 
Sennót. íme ismét egy példa arra, hogy Kemény kigondolt alakjait 
is történeti kapcsolatokkal igyekszik beleilleszteni a mese keretébe-
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