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Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. I—II. kötet. Budapest, M. T. 
Akadémia, 1922. és 1923. 8-r. 454+585 1. • 

Züllött jelenünk kilenc év óta pusztítja eddigi termelésünk értékeit, 
•s miközben lassanként nemcsak anyagi téren, hanem erkölcsi és szellemi 
vonatkozásban is a csőd felé közeledik —• napjaink silány produktumainak 
Ínséges világában a kiveszőfélben levő ritka értékekre ezzel a jelzővél szokta 
felhívni a figyelmet: békebeli. Papp Ferenc könyvének olvasása közbén is 
ez a jelző jut önkéntelenül eszünkbe, hogy kifejezzük vele nagyrabecsülé
sünket azért a fáradhatatlan kutató szorgalomért és művészi alakító gondért, 
mely olyan kivételesen szoliddá, olyan «békebeli» értékűvé teszi munkáját. 
Ez a jelző különben szószerint sem jogosulatlan e munkát illetőleg, mert 
ha végleges elkészülésének ideje átnyúlt is a háború éveibe vagy épen talán 
-a bukás legszomorúbb korszakába: szerzőnk már a háború előtt nemcsak 
megkezdte nagy jelentőségű és sikerű kutatásait Kemény Zsigmond életére 
és írói munkásságára vonatkozólag, hanem már akkor közre is adott több 
becses részletet a tervezett nagyszabású munkából.. Ez a nagyszabású munka 
végre valahára megjelenhetett a M. T. Akadémia kiadásában,' két vaskos 
•kötetben. • ; 

A mű címe egyszerűen ennyi: Báró Kemény Zsigmond. Tehát a 
magyar szellemi élet egy kiváló alakjának a megismertetését tűzi ki maga 
^lé feladatul a szerző. E hatalmas emberalakot minden oldaláról egyforma 
gonddal igyekszik megmintázni, vagyis nem az a célja, hogy pl. Kemény 
regényírói szerepét különleges mértékben, mondjuk: a publicistái szerep 
rovására is, hangsúlyozza és kiemelje. Szerzőnk Kemény egyéniségét a maga 
egészében állítja elénk s tudja, hogy ezt a feladatot csak úgy oldhatja meg 
-sikeresen, ha minden oldalról jó nézöhelyet tud számunkra biztosítani, 
ahonnan ezt az impozáns szoboralakot szemügyre vehessük. Minden hozzá
értő ember teljes elismeréssel látja ebben a könyvben- azt a fáradhatatlan 
•szorgalmat és finom ítélőképességet, mellyel a szerző megegyengeti és 
kiépíti az utat a szobor-alak minél tisztább, minél pontosabb meglátásához; 
miíy sok apró téglát kellett összehordania egy-egy jó kilátópont kedvéért, 
mily háládatlan veszödséggel válogatnia a szanaszét heverő anyag-törmelék 
között, hogy egy-egy hézagot betömhessen! De Kemény monografusától 
csakugyan ezt vártuk mint legsürgősebb és • legfontosabb teendőt. Kemény 
Zsigmond szoboralakjának komor fenségét kezdettől fogva megsejtetté >a 
•komolyabb kritika, sőt az olvasóközönségből is a legműveltebbek kis cso
portja; volt is egypár szép ismertetésünk már í'égebbenis a «legnagyobb 
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magyar regényíró»-ról. De a sejtésnél alig lehetett tovább haladni e titok
zatos lángelme ismeretében, semmikép sem lehetett megközelíteni annyirar 
hogy csak nagyjából is megfigyelhessük az emberi és írói egyéniségnek 
egymást magyarázó, döntő fontosságú viszonyát. A megsejtés terén Péterfy 
Jenő hatolt legmélyebbre, de épen ő szögezte is le a halaszthatatlan szük
ségét annak a kutató munkásságnak, melyet azután Papp Ferenc magára 
vállalt s dicséretes buzgalommal és gazdag sikerrel el is végzett. Péterfy 
szerint Kemény azok közé az írók közé tartozik, akik «talányként állanak 
előttünk mindaddig, míg lelki szövetök finomabb szálait nem ismerjük . . . 
Azért Keménynél a kritikust okvetetlenül az életírónak kellene megelőznie. 
E nélkül oly helyzetben vagyunk, mint az építész, ki a tetőt rakja, mielőtt 
az alapot vetette volna meg. Kénytelenek leszünk tehát általánosságokban 
maradni; s midun az író néhány tulajdonságát fejtegetjük, le kell monda
nunk a legérdekesebb föladatról, mert e tulajdonságok psychologiai l'orrását 
nem kutathatjuk . -, . Pedig Keménynél — mint mondani szokás : a ,por
hüvely' története sokra megtaníthatná az embert.» 

Csakugyan, a felkutatott sok adatnak a talapzata Papp Ferencet mind
járt el is különíti egy kissé Péterfytől, néhány lépcsövei mintegy közelebb
ről szemlélteti szerzőnkkel Keményt; mostani nagy munkájában, mely gon
dosan leszűrt eredményeket diszkrét stílmüvészettel összegez: tartózkodik 
Papp minden polemizálástól, de régibb megjegyzéseiből emlékszünk rá, itt 
pedig tapasztaljuk, hogy adatai révén ö már jobban szemmel tudja kísérni 
Keményben az embert s nincs annyira ráutalva, mint Péterfy, csupa intuí
cióra, amely néha mélyebben bevilágít a szemlélő lelkébe, mint a szem
lélet alá vett egyéniségbe ; Papp Ferenc szeme előtt Kemény jóval kevésbbé 
szfinx-szeríí egyéniség, mert a felkutatott adatok a lélek zárnyitóivá lesz 
nek, ha nem is egészen olyan mértékben, ahogyan a kíváncsi utókor szom
jas érdeklődése szeretné. 

Kemény Zsigmond lelki alkatának geneziséhez Papp Ferenc már az 
apa jellemében s az özvegyen maradt anya sorsában is igen sikeres kulcs
dokumentumokat talált buzgó levéltári kutatásai közben s már itt, a zsenge 
gyermekkorban, felhívja figyelmünket a földrajzi milieu fontosságára, mely
nek állandó benyomásai már ekkor átitatták és többféle irányban determi
nálták á lángelme későbbi tevékenységének talaját. Most következik egy 
rendkívül fontos és igen szépen kidomborított mozzanata Kemény lelki fej
lődésének: a nagyenyedi református kollégiumban eltöltött tizenegy év.. 
Ennek az ötven lapra terjedő fejezetnek leglényegesebb és legszebb része 
azt a nagy jelentőségű hatást rajzolja, melyet idősb Szász Károly profesz-
szor gyakorolt a kiváló diák lelkére; szerzőnk itt sem elégszik meg holmi 
logikai kombinációkkal, hanem fáradságos és gondos kutatásra építi meg
állapításait; íd. Szász Károly egyik dédunokájától hallottam* hogy ősére 
vonatkozó olyan adatok is vannak e könyvben, melyek reá nézve is újdon
ságszámba mennek. Enyedről Kolozsvárra, aztán ÍM áros vásárhelyre, majd 
Bécsbe kerül Kemény. Mindegyik mozzanat, de különösen a kolozsvári és 
a bécsi tartózkodás, csábító, sőt kényszerítő alkalom arraj hogy megpróbál
juk rekonstruálni magunknak azt a fejlődési folyamatot, mely Kemény 
egyéniségében az újszerű benyomások özönének hatása alatt végbemehe-
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tett. Papp Ferenc széles látókörű fölkészültséggel végzi el ezt a nehéz felr 
adatot s teljes elismerésünket érdemli meg az a józan mérséklet, mely 
vakmerő föltevésekbe és következtetésekbe nem engedi belelovalni magát, 
és az a szabatos előadó művészet, mely a nagy tudás terhét nem éreztetve 
is hü korrajzi háttérből emeli elénk a föalakot. 

De különösen érdekesek és meglepők, valósággal szenzációs hatásúak 
azok a részletek, melyek Kemény kedélymozgalmainak szerelmi okaira és 
vonatkozásaira, illetőleg ezek költészeti következményeire világítanak rá, 
és ezúton a legigazibb emberi érdeklődés szálaival vonnak bennünket e nagy 
egyéniséghez. .-;•." 

Az első szerelem ábrándszerü eszményképét a huszonnégy éves Kemény 
Zsigmond Malomfalván lelte föl egy fiatal rokonában, Kemény Póli bárónő
ben. A leány nagyra becsülte.rokonát, a rendkívüli tehetségű és tudású, 
komoly, fiatal kancellistát, de szerelmi vonzalom nem ébredt szívében 
iránta . . . s Kemény Zsigmond lelkében megkezdődik a lemondó szerelem 
;gyöngy-termelő, könnyezése. Első regényének, az Izabella királyné és a 
remeié c. töredékes munkának egyik nőalakja: az aranyhajú, sötétkék 
szemii, hattyúnyakú Hedvig, kiben «annyi kedély s szendeség közt bizonyos 
túlvilági ihletettség meiengett», — Kemény Póli bárónőre emlékezteti Papp 
•Ferencet. E viszonzatlan első szerelem bánata is egyik oka lehetett Kemény 
azon elhatározásának, hogy egyelőre elhagyja Erdélyt, sőt el Magyarorszá
got, s Bécs hatalmas kultúrájában keressen búfelejtetö benyomásokat. 

1843 nyarán egy másik szerelmi élmény hajtja hatalma alá Kemény 
ielkét. Kolozsváron megismerkedik a mindössze tizenöt éves Wass Ottilia 
-grófnővel s szerelemre gyúl iránta. A gyermekifjú grófnő sem maradt 
•közömbös a harminc éves férfiú iránt, s nem rajta, hanem anyján múlt, 
hogy az ábrándos szerelmi viszonyból nem lett házasság. Ottilia grófnő (élt 
kilencven évet) sohasem ment férjhez. Kemény kedélyére nézve újabb nagy 
rázkódás volt ez a csalódás, és ennek a csalódásnak szubjektív elemei fel-
feltünnek már A szív örvényei c. regényben is. Még nyilvánvalóbb és erösebb 
•e szerelmi élmény ihlető hatása az Élet és ábránd c. regényben; a Camoensek 
iés Kemények eszményi szerelmére e földön nem várhat másforma sors, 
csak tragikus; Kemény igazán szíve vérével rajzolta meg Camoens jellemét 
és sorsát; «Kemény költői alkotásai között egy sincs, mely inkább át volna 
rszöve lírai elemmel, mint az Elet és ábránd.» 

1850 táján Kemény egy szép és érdekes asszonynak, özv. Tahy 
Károlynénak (Baranyay Ilona) került igézete alá. Ez az igézet éveken át 
tartott s így nem csoda, ha több munkájában észrevehetők ihlető nyomai. 
A szív örvényei hősnőjének, Agathának, alakja s részben jelleme is Tahy-
néröi van mintázva, továbbá Agatha velencei szalonja is «mintha, a Tahyné 
margitszigeti társaságának eszményített másolata volna»; s hogy Agatha és 
Izidor viszonyát nem fejlesztette Kemény tragikus kimenetelűvé (noha ilyen 
volna nála az okszerű eljárás), ennek a magyarázata Papp szerint talán 
a Tahyné iránt érzett rokonszenv, mely a kalandórtermészetü Agatha jelle
mében is feltételezi az erkölcsi megtisztulás lehetőségét. A Férj és nö 
•c, regényben isTahynéra és margitszigeti társaságára emlékezteti könyvünk 
szerzőjét Iduna grófnőnek s udvarának rajza. A •, Ködképek-ben Várhelyi = 
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maga Kemény, Ceeil pedig == Tahyné; «Cecil még háziasszonyi tulajdon
ságaiban'is utánozza Tahynét.» -

Még egyszer jutott osztályrészül Keménynek a szerelmi ábránd rövid! 
boldogsága s- a reá következő csalódás néma tragédiája is. A Tahyné szirén
egyénisége mellett mindjobban érvényesülni kezd Kemény szívének világában 
égy fiatal leány, «ki számítás nélkül hat s mégis elbűvöl, ki inkább Ígéret,, 
mint emlék»: Lónyay Mária. Kemény nőül akarta venni; negyvenegy éves-
yólt ekkor Kemény, de saerelráe épolyan álmodozóvá és szórakozottá tette,, 
mint ^amilyenek a húsz éves ifjak szoktak lenni . . . csak az önemésztő* 
kínos töprengés volt a szomorú eredetisége az erre természettől is hajlamos
öregedő Keménynek. A gyönyörű ábrándok vége itt is : csalódás, Lónyay 
Mária máshoz mént feleségül, Kéményre nézve elveszett, jobban mondva: 
költői ihletforrássá finomult. Az Özvegy és leánya c. regény egyik hősnő
jének teremtésekor Máriára gondolt Kemény. «Mennyire rokon elemek 
alkotják Tarnóczy Sára jellemét!», mondja Papp a Lónyay Máriával valú 
összehasonlítás közben; «Tarnóczy Sárának nemcsak lelki tulajdonságai^ 
hanem külsÖ vonásai is emlékeztetnek bennünket Kemény Zsigmond esz
ményképére, Lónyay Máriára», «teljesen ráillik a rajz» stb. Ahogy Tarnóczy 
Sára alakjának Lónyay Mária volt a modellje, úgy szól hozzánk a Mikes 
János boldogtalanságából magának a regényírónak nemes bánatú lírája. Még. 
a-.Sajongók Deborahjában. is a,Lónyay Máriára való emlékezés nyomait 
véli fölfedezni Papp Ferenc' 

íme, mily fontos és mennyire újszerű adatok a Kemény írói és emberi 
jelleme közötti titokzatos viszony kifürkészéséhez! Ez adatok révén nem a 
szfinksz-alakja sűlyed lefelé az értékelés alkalmával, hanem mi emelkedünk 
közelebb őhozzá s jutunk vele meghittebb, bizalmasabb ismeretségbe. Mikor 
pl. Keménynek Kossuth-tal való svájci találkozásáról azt mondja szerzőnk, 
hogy az ekkori benyomások egy részét a Zord ^ó'Werböczijének jellemzésé
ben értékesítette Kemény: milyen emberi érdekű, mennyire eszmeébresztő az 
efféle utalás, még ha hipotézisnél egyebet nem akarunk is benne látni-.. 

E kiváló munka legfőbb érdemét tehát abban látom, hogy a Péterfytöl 
sajnosán nélkülözött és nyomatékosan sürgetett életrajzi kutatást a lehető, 
legnagyobb lelkiismeretességgel és igen nagy sikerrel elvégezvén, Kemény 
Zsigmond alakját közelebb hozta hozzánk s az ezutáni lélektani és eszté
tikai elemzés számára bő lehetőségeket nyitott. A hely szűke miatt nemi 
részletezhetem azt, hogy mily fáradságos utánjárást végzett szerzőnk az 
életírói feladat teljesítése közben még ott is, ahol az eredmény egészen 
negatív maradt (pl. a bécsi egyetem és Josephinum 1), hogy mennyi nyomi-
tatott, kéziratos és szóbeli forrást. halmozott fel a gondos krititea mérlegére. 
E szorgalmas búvárkodásnak csak azokra a legszerencsésebb mozzanataira 
utalok, melyek Kemény egy-egy ismeretlen kéziratos munkájának (vagy. 
munka-töredékének) fölfedezésével örvendeztették meg irodalmunkat. $kz; 
Izabella királyné és a remete «több szakasza és tervrajza»* az Élet és* 
ábránd kéziratának hétnyolcad része, A Mrlapszerkesztö' naplójá-ból tizen
két fapnyi töredék.) ; 

Szerzőnknek ez a rendkívüli kutató és mérlegelő szorgalma olyankor 
sem lankad el egy pillanatra- sem, mikor Keménynek nem szépirodalmi,. 
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hanem újságírói, publicistái és történetírói munkásságáról van szó. Ez-, a. 
szempont bennünket, e folyóirat olvasóit, csak másodsorban érdekel & nem 
is érzem magamat illetékesnek arra, hogy könyvünknek erről a részéről 
véleményt mondjak. Annyit azonban nekünk is meg kell elismerésképen 
jegyeznünk, hogy Papp Ferenc nem engedi Keményben két külön darabbá 
széthullani a költőt és a tudóst, hanem szépen megmutatja minden kínál
kozó alkalommal e kettős tehetség közös gyökereit s egymásra hatását 
ugyanabban az egyéniségben. «Kemény történeti jellemrajzai szinte átme
netül szolgálnak költői munkásságához . . .» 

E költői munkásságnak mindenik termékét az életrajzi időrend fonalán 
egyenként veszi sorra szerzőnk. Ezzel az eljárásmóddal elkerülhetetlenül 
velejár az a fogyalkozás, hogy a költői egyéniséget a maga egészében nem 
láthatjuk magunk előtt. De épen a nagyszabású összefoglaló jellemzés 
eljövendő mestere fogja hálásan megköszönni Papp Ferencnek'azt a dús
gazdag tárházat, melyet számára felhalmozott nemcsak életrajzi vonatko
zásban, hanem azokban a művészi essaykban is, melyek Kemény költői 
munkáit egyenként veszik vizsgálat alá. Ennek a pusztán kronológiai szem
pontot követő eljárásmódnak mintegy létjogosultságot tud adni azzal, hogy 
Kemény költői müveinek mindegyikét a fokozatos művészi fejlődés egy-egy 
állomásaként mutatja be. «Kemény regényei nagyarányú fejlődés emlékei, 
melyben a XIX. század irodalmi áramlatai egyenlítődnek ki.» A két főáram
laton a romanti cizmust és a realizmust kell értenünk; mindegyikről, külö
nösen az utóbbiról nagyon szép és mélyreható elemzéseket kapunk, melyek 
Kemény jellem rajzoló művészetének gyökeréig elvezetnek bennünket. De 
talán legmegragadóbbak azok a lapok, melyek Kemény világnézetét, e világ
nézet tragikai jellegét, élményi táplálékait s a legfenköltebb emberszere
tetté való megérlelödését fejtegetik. Sajnáljuk, hogy minderről nem szól
hatunk részletesebben, valamint szerzőnk stílusáról sem, melynek válasz
tékos és mégis keresetlen művészete, tárgyiassága mellett is egyéni zamata 
egy szinte már-már letűntnek minősíthető korszak illatát leheli magából. 
Az egész munka pedig a kiveszőfélben levő emberi idealizmus egyik szép 
bizonysága. Tisztelettel hajtunk meg előtte. 
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Csokonai Vitéz Mihály összes müvei. Bevezetéssel ellátva kiadtak 
Harsányi István és dr. Gulyás József. I—III. k. Genius kiadás, év. n. 
(1922), 8-r. 1—369, 370-702; 1-400, 401—824; 497 1. 

Irodalomtörténetire ink már évtizedek óta sürgették Csokonai müveinek 
teljes kiadását. Valóban nagy szükség volt reá. Toldy 1847-iki kiadása 
szinte már könyvészeti ritkaságszámba ment, egyébként is hiányos volt; 
ennek rövidített, rossz szegedi lenyomata1 (évjelzés nélkül, 1901) szintén 

y Ezt a kiadást Horváth Cyrill nevéhez szokás fűzni, mivel a bevezető 
életrajzot ö írta hozzá. A tudós szerző ismételten kijelentette, hogy a kötet 
össszeállításához és a szöveghez semmi köze: itt volna az ideje, hogy 
tiltakozását megszívelve, ne emlegesse a tudomány ezt a kiadást az ő nevé
vel kapcsolatban. 


