
KEMÉNY ZSIGMOND ES AZ ERKÖLCSI VILÁG. 
(Első közlemény,) 

Dolgozatom feladata az első pillanatban elég egyszerűnek 
tetszik, de Kemény Zsigmond regényeinek beható tanulmá
nyozása könnyen meggyőzhet ennek az ellenkezőjéről. Ke
mény bonyolult egyénisége, egészen szemérmes zárkózottsága, 
— ami különösen a szabadságharc után írott regényeiben fel
tűnő — főképpen pedig a világnézetében látszólagos színté
zisre jutó nagyon is heterogén elemek erősen komplikálják 
a feladatot. A legnagyobb nehézséget pedig az okozza, hogy 
a lélektani fejtegetések a legszorosabb kapcsolatban vannak 
regényeiben etikai jellegű megállapításaival s ezeknek a szét
bontása sokszor a legfigyelmesebb elkülönítő munkával 
sem sikerül kielégítő módon. De ez talán nem ís túlzottan 
lényeges, hiszen aiz élet totális szemlélete úgy sem tűri az 
összetartozó részek erőszakos széttörését, etikum és pszichi
kum között pedig egészen nyilvánvaló az összefüggés. Azt 
is meg kell állapítanom, mielőtt Kemény erkölcsi világának 
felfedezésére elindulnék, hogy aizi az út, amely az ő teljes 
megértéséhez elvezet, pusztán racionális felszereléssel nem 
tehető meg. Sokszor szükséges lesz majd némely általános 
etikai fogalomnak eredeti jelentésében való értelmezése s az 
,,idola specus" elkerülése. Szükséges továbbá, hogy kellő iz
galommal, egész érzelmi világunk mozgósításával induljunk 
el, egyáltalán nem tartva attól, hogy szemléletmódunk lírai 
lesz, hiszen maga az egyetemes élet is minden vonatkozásá
ban: líra, az erkölcsi világ minden motívuma pedig föltét
lenül az. Azokba a magasságokba eljutni, vagy legalább is 
fellátni, amelyekben Kemény időzik, csak az intuitív látásnak 
lésa lehetséges, amelynek fényforrásai jelen esetben a jóság, 
szeretet, megértés, részvét, Kemény erkölcsi világának leg
ragyogóbb értékei. 

Kemény Zsigmondról beszélni ma mindenképpen idősze
rűnek látszik. Talán nem volt még egyetlen olyan kor sem 
történelmünk folyamán, amely kitartóbban kereste volna faj
tánk alapvető jellemvonásait és próbálta volna megszövegezni 
életünk alapélményeit, mint éppen a mai. Ehhez természete 
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sen feltétlenül szükséges a leginkább autochton magyar géni
uszok megidézése s ezek között Kemény kétségkívül az élen 
van, De szükséges róla beszélni azért is, mert alig van halot-
tabb magyar halhatatlanság, mint az övé s ennek oka min
denekelőtt korunk embereiben található meg, Szembetűnő, 
hogy a mai emberek túlnyomó része mennyire süketen és va
kon megy keresztül az életén s mennyire nem érdekli lát
szólag semmi alapvető nagy kérdése sorsának. Látszólag, 
mondom, mert itt voltaképpen menekülésről van szó, kény
szerű kitérésről, a magasabb szféráktól, a szellemi síktól való 
elfordulásról. Valami félelem magyarázza ezt, ami a bizony
talan korokból kicsapódik s hatalmába ejti az embereket, bele
préseli őket a jelenbe, elszakítja kapcsolataikat az egyetemes 
élettel, ami nemcsak a jelen, hanem a letagadhatatlan múlt 
és az akart jövő együttesen. Ügy látszik, hogy az emberi 
lélekben alapvető eltolódás történt s ez a változás lényegében 
nem más, mint a metafizikai hit kiégése; ez megfosztja a 
tudatot a mélységgel és magassággal való kapcsolatától egy
aránt, A mai ember, amennyiben egyáltalán hajlandó és 
képes nagy távlatokban gondolkozni, úgy látja, hogy elzártan 
és befalazottan élünk. Ez a befalazottság azonban csak addig 
megdöbbentő, amíg rá nem ébredünk, hogy ez a világ nem 
mindenestől az a hely, amelybe bele vagyunk kényszerítve, 
hanem ez a világ túlmutat önmagán, ki lehet nőni belőle és 
az értékek időtlen világába lehet kapcsolódni. Nem lehet 
állítani, hogy Keménynek ez tökéletesen sikerült volna, de az 
ő sorsa példát nyújt és utat mutat mégis: merre kell elin
dulni? Éppen ez az, ami időszerű benne s az az egyetemes 
nyugtalanság, ami kidobja hőseit a mindennapi világból és 
az értékek örök világával hozza érintkezésbe. 

Kemény „végz&tes" egyéniségének főbb vonásai. 

Ha kimondom ezt a nevet: Kemény Zsigmond, ^— az 
élet és a végzet súlyos szárnycsapását érzem, az eleve-elren-
delés komor igéit hallom s egy gyökeresen magyar tragédia 
roppant arányait szemlélem. Ha megkérdezem a pusztakama-
rási sírt, hogy mit üzen nekünk, tisztán hallom a szókat: a 
lemondáson kívül nincs más bölcsesége az embernek. S ha 
kivallatom Kemény műveit, hogy mi a tragédiák oka, a fele
let mindig ugyanegy: ,,a viszonyok hatalmánál fogva" elrom
lott valami s nincs erő többé, ami helyrehozza. Jöttünk és 
vagyunk, bár nem tudjuk teljes határozottsággal: mi végből? 
Járunk a világban, keringünk ugyanazok körül a pontok körül, 
voltaképpen nincs senkink és semmink és alapjábanvéve nem 
is vagyunk kíváncsiak semmire, így jött és élt Kemény Zsig
mond, Önmaga előtt is kicsit idegenül, a végtelen messzeségben 
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ragyogó csillagok fényétől sápadtan, inkább várt, mint élt. 
Tudta, hogy az élet a legyőzhetetlen szenvedélyek és a végzet 
kikerülhetetlen kényszerítéseinek felbonthatatlan szövevénye, 
de megvolt benne a legősibb és fajtánkra nézve legjellemzőbb 
magatartás: a végzettel való kemény szembenállás, a tragé
dia elviselésében mutatkozó komor nagyság.1 ,,Ne kívánd, 
hogy a dolgok választásod szerint történjenek, inkább válaszd, 
hogy történjenek úgy, ahogy történnek . . . " —- mondja Epík-
tetos és vallja Kemény, de Epiktetos hozzáteszi: ,,. . . s akkor 
boldogan élhetsz", viszont Kemény a boldogságot illúziónak 
tartja, A dolgok és események balladás látása nála nem 
pusztán írói attitűd, hanem a tragédia iránt érzékeny, mélyen 
és igazán néző lélek megváltozhatatlan adottsága. Kemény 
,,a végzet titkainak ismerőse, illúziókat levedlett felvilágoso
dott, de felvilágosodása nem az emberi ráció vérmes reményei
ből, hanem a végzet megérzéséből és megértéséből táplálko
zott." Legnagyobb regényei kétségtelenül erősen balladás ha
tást mutatnak, pl. az Özvegy és leányáhaxi tisztán látható a 
végzetes balladai út, a tragikum felé vezető út, amelyre a sors 
taszítja az embert s amelyen megfordulni lehetetlen, mert 
végigkorbácsolnak rajta szenvedélyeink. Az ^emberi cselek-
vés önmagában hordozza tragikumát, r^dok-vés. p<; frng'k1im 

e g y é l í ' s e z a tragikum kivédhetetlen,3 Kemény fatalizmusa 
valószínűleg keleti örökség. Némelyek az ő fatalízmusát kál
vinizmusából akarják magyarázni, ez azonban nagy tévedés, 
hiszen a predesztináció a fatalizmustól ég-föld-messzeségben 
van s akik a kettőt azonosítják, nyilván nincsenek tisztában 
egyikkel sem, Fatalizmusának alapja az élet fatálisán tragikus 
voltát önmagában és egész történelmében megélő székely lé
lek s a székely Kemény életéből ránktekíntő sztoikus bölcs, 

Péterfy azt mondja róla, hogy van benne valami meg
fejthetetlen, valami szfinksz-szerű s az első pillanatban egé-
szen homályosnak és sötétnek látszik," műit a? olyan täkfpU-, 
amelyefc nem átbocsátják a fényt, hanem elnyelik. Lelki vi
lágának finomabb részeit kell feltárnunk, ha a közelébe aka
runk férkőzni. Műveinek olvasása közben néha úgy érezzük 
magunkat, mintha földalatti terekre vetődtünk volna, ahol 
egy-egy részletet erős fény pásztáz,, más részletek viszont 
hallgatagon terjeszkednek ki a homályban, keveset tudunk 
róluk, súlyos jelenlétüket viszont annál inkább érezzük. írá
sai egy kaotikus lélek tisztulásai, izgatott lelki állapot és 
belső kényszerítettség termékei s ezekben az írásokban csak 
lelkének kristályos vonulatai ragyognak nappali fényben, míg 

1 V.o. Féja Géza: A felvilágosodástól a sötétedésig. Bpest. 1942. 214. 
2 Féja Géza i. m. 245, 
;f Féja Géza i. m, 247. 
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az amorf vetületek, az alaktalan vágyak, a szunnyadó szen
vedélyek s a születni készülő gondolatok a sejtés homályá
ban vannak. Ha én-jét meg akarjuk érteni, azt kell meg
vizsgálnunk: milyen viszonyban van nála értelem és érzelem? 
Itt nagy antagonizmusra akadunk. Belső életében teljes béke 
soha sincs, legfeljebb csak fegyverszünetek s az egyre kiújuló 
harcok annál élesebbek, minél büszkébb, vagyis minél sze
mérmesebb és titkolódzóbb a hordozójuk. ,,A zsarnokok közé 
tartozott, csakhogy mindig saját belsejét vérzé m e g . . . esze 
által zsarnokoskodott szívén". Erős szenvedély küzd benne 
éles ésszel. Ezért ad néha a fojtott szenvedély megrázó erőt 
elemzéseinek s ezért üti fel a fejét meleg érzelmek között 
minduntalan a szkepszis.4 

Hangulata általában borongós, „Állhatatosan hiszem, — 
mondja a Gyulai Pálban, — hogy keblünknek minden han
gulata eszméinkből származik, de többnyire oly eszmepará-
nyokból, amelyek kisebbek és gyorsabbak, hogy sem szavak
ban megtestesülvén, mi magunk észre vehetnök. Ily tőlünk 
független, noha belőlünk támadt hatásocskák közt alakul tet
teink növényágya, — a kedélyállapot." Ez a kedélyállapot 
könnyen végzetünkké válhat, ha állandóan olyan vágyakkal 
és érzésekkel társul, melyek hiába égnek el. ,,Híú vágyakból 
a csalódás érzete alakul, a csalódás pedig lassanként lehántja 
az életről a remény zöld mezét. így lesz az ember erinnysek 
nélkül is nagyon boldogtalan".5 

Nincs a magyar irodalomban senki, akinek idegrendszere 
olyan érzékeny volna, mint Kemény Zsigmondé. Talán csak 
Arany közelíti meg ebben. Önkímzása is ebből magyarázható. 
Az érzelmek csak úgy boldogítanak, ha kíküidhetjük őket a 
világba s ott velük rokon hőhullámokra találnak, míg ha be
zárva a lélekbe, elpusztulnak a reménytelenség magzatvizé
ben, megmérgezik egész belső életünket, a boldogtalanság el
kerülhetetlenségének érzésébe temetik minden vágyunkat és 
örömünket. Az ilyen embert nem a nagy katasztrófák, a lélek-
zetfojtó és erejükben fenséges viharok pusztítják el, hanem 
a bénultság, reménytelenség, hiábavalóság alattomos és 
sunyi törpéi kötözik össze. 

Kemény találkozhatott volna a boldogsággal, de elkerülte. 
Vannak emberek, akik nem merik elfogadni a szeretetet, va
lószínűleg azért, mert felismerték egyszer ennek a roppant 
nagyságát, felismerték benne az élet egyetlen értelmét, fényét, 
melegét s a felelősséget, amit vállalni kellene az elfogadásá
val, elviselhetetlenül nagynak tartják. Ez a bűn egyik formája 

4 Péteríy Jenő: Összegyűjtött munkái. Bpest, 1901. I. 107., 109— 
110. 

5 Péteríy i. m. 111. 
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kétségtelenül, mert hiszen a bűn nemcsak az, amit megte
szünk, bűn az is, amit szeretnénk, de nem vagyunk hozzá elég 
erősek — amint Márai mondja. Kemény nem volt elég erős 
a boldogság akarásában s ennek oka valószínűleg apriori 
pesszimizmusa, a félelem, a bukástól való irtózás és az ön
bizalom hiánya. Ezek nyűgözték meg a lábát, valahányszor 
elindult a boldogság felé. Igaz, nem sokszor indult meg, de 
akkor is nagyon hitetlenül. Pedig aki soha, egy pillanatra sem 
találkozott a boldogsággal, könnyen válik blazírttá, cinikussá, 
szkeptikussá,0 Keményben valami erős disszonancia volt, ami 
soha sem tudott feloldódni. Akaratába beleette magát a 
kényszerűség s ez döntötte el vágyainak és érzéseinek a sor
sát is, A benne lakó költő szomjazta a boldogságot, de a 
szintén benne élő filozófus azonnal leszámolt vele,7 Ez a 
belső fény-árny-játék állandó volt s ezek a harcok teljesen 
meddők maradtak volna, ha a gyötrődésben ki nem termelnek 
egy drágagyöngyöt: az önismeretet. Az önismeret szempont
jából nála zseniálisabb írónk kétségkívül nincs. Meggyőződése, 
hogy ,,önismeretre törekedni az Isten parancsa, a világvég
zet, mely az egyéneket és népeket csalódásaik által bünteti", 

Önismeretre-törekvés és erkölcsi személyiség. 

Az önismeretre való törekvésnek, mint egyetemes pa
rancsnak a felismerése irányította Kemény figyelmét befelé 
és tette őt egész irodalmunkban szinte páratlan erkölcsi el-
mélkedővé. Az erkölcsi személyiség megszületése természete
sen lassú fejlődés eredménye és sohasem jelenik meg úgy a 
világban, mint ahogy Pallas Athene teljes fegyverzetben ki
pattant Zeus fejéből. „Mély viharzásokon és poklok tüzében" 
kell és lehet ráébredni arra, hogy melyek az élet igaz, örök 
értékei, amik nem halványuló fénnyel ragyognak minden kor 
süket és felleges hétköznapjai felett. Keménynek is át kellett 
mennie a szenvedések tüzén, hogy eljusson abba a magas
ságba, amelyben kiforrott nagy regényei, az Özvegy és leá
nya, A rajongók és a Zord idő mutatják. Semmiesetre sem 
akarjuk azt állítani, hogy ezi etikus személy megszületését 
mindenestől külső körülményekből lehet magyarázni. Nem. 
De kétségtelen, hogy ezek is nagy szerepet játszanak, amint 
ezt Kemény élete is példázza. Mindenekelőtt szükséges ter
mészetesen egy olyan öröklött lelki alkat, mely termő hu
musza lesz a beléje hullott eszméknek. Kemény Zsigmond 
öröksége egy végzetesen magyar lelki alkat volt, amelyről 
talán túlzás nélkül lehet állítani, hogy legalapvetőbb vonása 

e V.o. Péteríy i. m. 113. 
7 V.o. Péterfy i. m. 114. 

Irodalomtörténeti Közieménvek. LIII. 3 
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az ,o+;knmra xrg1f> beállítottság (s ezt túlzás nélkül lehetne 
állítani az egyetemes magyar lelkiségről is). Ez tehát a fun
damentum, amelyre a nagyszerű épület boltozódott az évek 
sora és súlya alatt s a csalódások, lemondások, kényszerű 
vissza- és befeléfordulások emelték egyre magasabbra azokat 
a falakat, melyekre a sors bőven írta freskóit, leginkább ko
mor és ritkán idilli képeit. 

Kemény nagyon eltérő lelki alkatot örökölt szüleitől 
Arisztokrata atyjától a konok akaratot kapta, polgári szárma
zású anyjától a mély érzésvilágot, a szelíd, merengő, szinte 
áhítatba hajló hangulatokat s a szenvedések iránt érzékeny 
rezonanciát/ Életének első kilenc éve zavartalan boldogság
ban és gondtalanságban telt el a szülői házban. Családjának 
élete alatt már ekkor kavarogni kezdtek az örvények, de a 
gyermek erről még semmit sem tudott. Alapvető változást ho
zott atyja halála. Meghozta az örökös viszálykodást, a nem-
szeretem-napokat, amiknek nem akart vége szakadni. Anyját 
minden oldalról perelték s egyre inkább vissza kellett vonul
nia szerényebb keretek közé. Hogy a családi perpatvar s az 
általános felfordulás évei érintetlenül hagyták Kemény er
kölcsi érzékét, az részben anyjának a hatásában kereshető, 
„kinek önfeláldozása a legszebb vallástétel volt a keresztyén 
erkölcsiség mellett."9 

Kemény gyermekkorából hiányzik a rend és az összhang, 
a nyugodt fejlődésnek ezek a fontos tényezői. Korán jelent
kezett nála az egyedüllét kedvelése és a töprengésre való 
hajlamosság. Korai csalódásai az élet komolyabb feladatait 
világították meg előtte s előkészítették azoknak a tragédiák
nak a megértésére, amelyeket később egyesek és nemzetek 
életében, jelenben és múltban látnia kellett. 

Az atyja halálától számított zaklatott évek után életének 
rendkívül fontos és hatásban alig felmérhető állomása a nagy-
enyedi Bethlen-főiskola. Ez nemcsak nyugodt fejlődést jelen
tett számára, hanem nagyszerű tanulmányokat, Homerossal, 
Vergiliussal s a többi klasszikusokkal való bensőséges együtt
létet, a kálvinista légkör pedig biztosította a gondolat szabad 
szárnyalását s ráirányította figyelmét az etikai és esztétikai 
értékekre. Mindezeken túl pedig jelentette, hogy kiváló taná
rok hatása alá került, akik közül Keménynek kettővel volt 
szorosabb kapcsolata: Köteles Sámuellel és id. Szász Károly^ 
lyal. Kemény későbbi sorsára nagy jelentőségűnek különösen 
Köteles látszik, aki a filozófiában, elsősorban az erkölcsi filo
zófiában volt kitűnő országos viszonylatban is. Köteles a filo
zófia tetőpontját a filozófiai kritícizmusban látta s élete leg-

8 V.o. Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. Bpest, 1922—23. I. 12, 
8 Papp Ferenc i. m. I, 35, 
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főbb feladatául Kant tanaínak terjesztését jelölte meg. Mint 
egyén is a legkiválóbbak közül való volt és számára is két 
dolog volt, ami annál öregbedő csodálattal és tisztelettel töl
tötte el, minél többször és tartósabban ejtette gondolkodóba: 
a csillagos ég s az erkölcsi törvény. Köteles fő művének az 
erkölcsi filozófia két könyve tekinthető s ezekben lapozgatva 
megállapíthatjuk, hogy nem szolgai Kant-utánzásáról van itt 
szó, mert Köteles Kant rigorizmusát erősen enyhítette, a 
dolgokat szerette nagyobb földközelségben szemlélni s a ma
gyar lélek számára akar t itt megfelelő etikai rendszert fogal
mazni. Ez a két könyv, valamint a filozófia enciklopédiája, 
az erkölcsi antropológia és a logika (mind Köteles művei, 
elsősorban tanítványai számára írott művei) voltak Kemény 
első vezetői a filozófia birodalmában. A filozófiai vizsgálódás 
fő tárgyai: ember, világ, Isten — igen gyakran foglalkoztatták 
ettől kezdve Kemény gondolkozását. Hogy nagyon vonzódott 
a filozófiához és élete végéig sem lett hűtlen hozzá, sőt egyre 
fokozódó szeretettel fordult feléje, azt elsősorban nagy re
gényei bizonyítják, amelyek életfilozófiájának, de különösen 
erkölcsi eszméinek megnyilvánulásai. Hangsúlyozni kell, hogy 
Kant elsősorban erkölcsi tekintetben volt nagy hatással Köte-
les útján Keményre. Mindenesetre kiirthatatlan meggyőződés
sel hitt az erkölcsi törvény abszolút voltában s abban, hogy 
ez a törvény önmagában hordozza értékét. Ha jönnek is 
hibbant korok, amik nem veszik észre az élet legfőbb normáit, 
ezek a törvények akkor is vannak, nélkülük az állati létbe, 
a puszta vegetatív életbe zuhannánk vissza s erre minden 
Keményhez hasonló elmélkedő csak iszonyattal gondolhat, 
Keménynek határozott meggyőződése, hogy az erkölcs alap
törvényei, bűnről és erényről vallott általános fogalmak majd
nem minden korban és társadalomban ugyanazok, de legalább 
is minden kor és társadalom legjobbjaiban világosan él ezek
nek a tudata (X: 270-271)*. Mert bár „látszatra nincs nagy 
ellentét a közt, amit rossznak és jónak nevezünk, s mégis 
oly erős sorompó választja el egymástól, aminőt semmi dia
lektika nem bonthat szét, valameddig az Isten mindenható
sága külön határokat szab a mennynek és pokolnak" (VIII: 
163). Sőt annyira ment ezen a téren, amennyire talán egyet
len etikus gondolkodónak sem sikerült eljutni, t, i. a vitaiiz
must elválaszthatatlan kapcsolatban látta az étosszal s ebben 
a meglátásban a transzcendens értékek és immanens dolgok 
nagyszerű egységét pillantotta meg. Állítja, hogy nincsen 
olyan ember, akiben semmi ne volna meg azokból a „koz-
érzésekből", melyek nélkül az emberiség nem tudná magáé 

* A zárójelben lévő utalások Kemény Zsigmond összes Műveinek 
Gyulai Pál-féle kiadásából valók. 
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fenntartani s az erkölcsi rend kihaltával fajilag is kihalna-
(VI: 353). 

Talán ennyi is bőven megvilágítja: mennyire életbe
vágóan nagy és komoly Kemény szemében az étosz és 
mennyire nem az erkölcsbíró farizeus szerepében kíván tet
szelegni, hanem életünk egyetlen lehetséges alap}ára kíván 
rámutatni az erkölcsiségben. 

Ugyancsak nagy hatással volt Keményre a nagyenyedi 
években Szász Károly, Itt is egy rendkívüli egyéniség erkölcsi 
hatásáról van szó. Szász Károllyal Kemény egészen baráti 
viszonyban volt s közösen tárgyalták meg legmodernebb 
olvasmányaikat, különösen Savigny-t és Troxlert, amint erre 
Papp Ferenc rámutat. Valószínű, hogy Keményt különösen 
megragadták Troxler fejtegetései, aki (a Naturlehre des 
menschlichen Erkennens oder Metaphysik c, művében) ,,az 
emberi természet mérhetetlen alapjait kutatta, melyek a. 
végtelen eredet mélységeibe nyúlnak le; szerinte ily titok
zatos alapjai a tettnek és a jellemnek a homályos érzelmek, 
vak ösztönök, legyőzhetetlen sejtelmek, a képzeteknek tőlünk 
független kapcsolódásai",1" Természetesen egy olvasott 
cikkelynek nem tulajdoníthatunk nagy jelentőséget, de mégis 
valószínű, hogy Kemény egyéniségéhez nagyon közel állt ez 
a fejtegetés. Élete folyamán mindvégig megfoghatatlan rej
télyként állt előtte a cselekvés és nem tudta ezt könnyedén 
elintézni, mint általában az emberek. A cselekvés okaiban 
van valami titokzatos, — mondja — valami megfoghatatlan, 
csodálatos és borzalmas, amit az ember meg nem érthet, 
„amelytől a gondolkozónak agya meggyullad és vére hagy
mázos gyorsasággal kering" (VII: 266-267), A legkomolyabb 
etikus gondolkodók okvetlenül beleütköznek ebbe a problé
mába. Nem sokkal Kemény után Nietzsche is így ír erről: 
,,A cselekedetek sohasem olyanok, amilyeneknek látszanak. 
Olyan nehéz volt megtanulnunk, hogy a külső dolgok nem 
olyanok, mint amilyeneknek előttünk feltűnnek! Nos, ugyanez 
a helyzet a belső világban. A cselekedetek valójában „valami 
más dolgok". Többet nem tudunk erről mondani: minden 
cselekedet lényegénél fogva ismeretlen," Igen, csakugyan 
olyan nehéz ezt megtanulnunk, viszont feltétlenül meg kell 
tanulnunk, ha meg akarjuk Keményt érteni; ha ezt nem tesz-
szük, igazán értelmetlenül mered elénk az a szó, amit olyan 
sokszor leír'.végzet. Kemény gondolkodása éppen itt mutat
kozik egészen modernnek s itt jön közel a mai emberhez. 
Tisztában van azzal, hogy jönnék pillanatok, amikor egy-egy 
cselekvés előtt a megnevezhetetlen szorongás buzogni kezd 
bennünk, homályosan sejtjük, hogy rossz irányba sodródunk.. 

10 Papp Ferenc i. m. I. 74—75. 
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de érezzük azt is, hogy a víz emelkedik, eláraszt, elborít, 
tudjuk, hogy egy mozdulat kellene csupán, nem, az lehetetlen, 
hogy megtörténjék velünk a kisiklás és a hullámok sodra 
mégis úrrá lesz felettünk. Néha egy-egy cselekvés előtt lát
szólagos haladékot eszközlünk ki a sorstól, hazudunk ma
gunknak, hiszünk abban, hogy ez a haladék soká fog tartani 
s nem merünk szemébe nézni a zord bizonyosságnak, hogy 
amitől féltünk, tulajdonképpen már be is következett- Jönnek 
néha cselekvések, amelyek előtt ,,lemerülünk", amelyektől 
kínlódva menekülünk, érezzük a súlyát annak, amit tenni 
akarunk s érezzük azt is, hogy nem kerülhetjük el, mégis 
jól esik, ha pillanatokra elodázhatjuk, pedig mikor újra fel
színre emelkedünk, kifúladva és a minmagunk iránt érzett 
undortól iszaposán, — mégis csak elkap az a cselekvés, 
sokkal inkább, mintha előbb nekimentünk volna. Lehet, hogy 
előzőleg elhatároztuk: elkerüljük. De nehéz dolog nem arra 
gondolni. Természetesen nem hisszük, hogy nem volna fontos, 
sőt! Agyrémmé válik és félelmet szül. Egy ideig bizonyítjuk 
magunknak, hogy ez az agyrém nem létezik, nem is létezett, 
túlozzuk csak a dolgot, az mégsem olyan, amilyennek hisszük. 
Várunk valamit, ami megszabadít tőle s egy darabig hiszünk 
is abban, hogy ez el fog jönni. Aztán elfáradunk a minmagunk 
előtt való folytonos alakoskodásban s jön egy perc, amelyben 
világossá lesz előttünk: az mégis be fog következni, semmi 
sem tudja megakadályozni, kikerülhetetlen, pokoli félelmünk
kel szinte önmagunkat ugratjuk neki, csakhogy ennek a féle
lemnek emésztő pillanataitól szabadulhassunk. Ekkor már 
nem találunk semmit, ami elfordíthatna ettől a szánalmas el
bukástól. De ez nem is bukás, vigasztaljuk magunkat, sőt 
legalább hozzá leszünk kötve valami bizonyoshoz, valami 
szilárd ponthoz, mindegy, ha ez negatív is. Amikor idáig ju
tottunk, megértünk arra, hogy a rajtunk kívül eső erők kar
jaiba essünk. — Vájjon ez a lelki folyamat, amit Mauric olyan 
mesteri módon ír le,11 nem teljesen ugyanaz-e, amit Kemény 
olyan ragyogóan állít elénk a Gyulai jPd/ban? És vájjon 
maga Kemény nem élte-e át százszor is ezeket az emésztő 
pillanatokat? Mit mondjunk ezekről? Ha ezt át nem éljük, 
teljesen idegen marad előttünk a végzetességnek, determiniz
musnak Kemény Zsigmond-féle fogalma. 

Dolgozatunknak nem lehet célja, hogy Kemény életének 
valamennyi fontosabb állomását megmutassa és fejlődése 
szempontjából értékelje. Ezt különben is elvégezték már élet
rajzírói. Csak az alapvető és legfontosabb hatásokra kívántunk 
futólag rámutatni, amelyek elősegítették személyiségének ki-

11 V.ö, Mauriac „Ami elveszett" c. regényének 182., 189., 211— 
212: lapjaival. 
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alakulását. Bármilyen oldalról tekintjük is életét, minden
képpen úgy áll előttünk, mint par excellence etikus gondol
kodó. Természetesen, bizonyos mértékig ő is úgy van az 
erkölcsiséggel, mint Montaigne a bírálattal. ,,A bírálat — 
mondja Montaigne — nálam díszhelyen űl . . . Étvágyamnak 
nem elegyedik a dolgába . , . Külön szórakozik". Nyilvánvaló 
mégis, hogy Keménynél sokkal súlyosabb, életbevágóbb ügy 
a cselekvés, a cselekvés erkölcsiségének a vizsgálata, mint 
Montaigne-nél a bírálat. De Keményt mindannak ellenére, 
hogy életét betöltötte sorsunk értelmének s a magasabbrendű 
világ üzeneteinek keresése, tévedés volna elképzelni komor, 
világfájdalmas arccal. Az ember szkeptikus, pesszimista, nihi
lista, mikor gondolkodik, egyébkor — és ez az egyébkor az 
életnek igen nagy része — pedig a kollektív és vegetatív élet
aktusok árjában sodródik. Kemény életében az a nagy és 
súlyos, hogy ez az „egyébkor" nagyon kicsivé zsugorodott 
össze, sokat volt egyedül s mihelyt egyedül maradt, gondo
lataival azonnal a lét túlsó partjaiba akaszkodott. Emberi 
természetünkből következik azonban, hogy „nem hallgathatjuk 
büntetlenül sokáig a magas hegyek zenéjét s a szívünk dobo
gását" — ahogy Nietzsche mondja. Egészen kicsi meglazulás 
kell csupán-és lebukunk az ideák világából, porba hullunk, 
ahonnan vétettünk. Kemény Zsigmond is Daníelík Jánossal 
együtt időnként kitartóan áldozott a „föld szellemének". 
Ezek a „rövidzárlatok" azonban csak arra voltak jók, hogy 
utánuk még epesztőbb legyen az elvágyódás e b b ő l a vi
lágból s meggyőződésünk szerint éppen ez az elvágyódás 
adja Kemény erkölcsi személyiségének legalapvetőbb vonását. 

Felelősség, beszámíthatóság, pesszimizmus. 

Kemény regényeinek központi gondolata a felelősség1, 
beszámíthatóság, erkölcsi tulaj donítás eszméje. Az a meg
győződés, ho^y egy cselekvés sohasem lehet közömbös, mert 
a történések és változások emberileg előre ki nem számítható 
végtelen sorát indítja meg mind rajtunk kívül, mind bennünk, 
tehát az ember mindig felelős és mindig több dologért fele
lős, semmint hinné. Az a gondolat, hogy az élet, általában 
minden élet, sokkal, de sokkal nagyobb kiterjedésű, mint 
ahogy gondoljuk. Olyan, mint a jéghegyek, amelyeknek csak 
egytízedrésze emelkedik a felszínre, a többi a mélységekbe 
vész, amik legjobb esetben is csak áttetszőek. Ez a meggyő
ződés, természetesen, szünet nélkül való erkölcsi ellenőrzésre 
vezet s ezt vagy a szereplők végzik el önmagukon (legtöbb 
esetben ez történik), vagy az író érvényesíti velük szemben. 
A lét így, mint biológiai lét, nem számít s minden élet csak 
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mint erkölcsi lét jön tekintetbe, úgy, amint értelmezhető egye
dül méltányosan és igazán, sub specie aeternitatis. 

Keményre is ráillik mindaz kétségtelenül, amit Lemaitre 
Paul Bourget-ről elmond, vagyis, hogy látásmódjában van 
valami olyan prizma, amely fárasztja a szemet. Ha sokáig 
olvastuk Keményt, jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy az élet 
mégsem olyan komplikált, megjavíthatatlan, reménytelen, két
ségbeejtő, mint az ő írásai. Alapjában véve természetesen 
olyan, ezzel tisztában vagyunk, ha gondolkodunk, de szép
ségek ékesítik, kedves semmiségek teszik tetszetőssé és mind
ezeken túl egy végtelen erő sugározza be. Kemény mindenek
felett az erkölcsi élettel törődik és magába szállt annyira, 
hogy mindent tragikusan fog fel. Analitikus és pesszimista 
elme. A kettő aligha választható el, Keménynél egyáltalán 
nem. Határozottan azok közé tartozik, akiket a külső világ 
kevésbbé érdekel, mint a lelki élet. A dolgok formáinak 
leábrázolásában, vagy az emberi tülekedés általános képei
nek festésében kevésbbé talál élvezetet, mint abban, hogy 
érzéseket és eszméket egyszerű összetevőikre bont, egy er
kölcsi jelenséget egy másikra vezet vísszar mindaddig, amíg 
egy olyanra nem akad, amely már nem bontható tovább. Ez 
a tovább nem bontható végső elem pedig majdnem mindig 
egy végzetes Ösztön, vagy egy kielégíthetetlen vágy. Éppen 
ezért az analizáló szellem mindig nagy szomorúságba torkollik. 
Az analizálás végső eredménye mindig ugyanaz: a dolgok 
és történések szükségképpenísége, vagy annak az arányta
lanságnak a megérzése, amely az eszmény és a valóság, ál
munk és sorsunk között uralkodik. Az Összes érzelmi állapot, 
amit elemez, a pesszimizmushoz vezet. Minden út végén, amit 
a sűrűbe vágott, melyet Shakespeare a lelkek erdejének ne
vez, a pesszimizmus kísértetét pillantja meg. Megismerni nála 
annyi, mint szomorúnak lenni, mert minden ismeret a meg
ismerne tétlennek és az emberi létezés hiábavalóságának 
konstatálásához vezet,12 

Mondják, hogy Kemény főleg éjtszaka írta műveit, Ennek 
a megállapításnak kezdetben valószínűleg nem tulajdonítunk 
nagyobb jelentőséget, pedig kár lenne e mellett észrevétle
nül elmenni. Az éjtszaka lényegesen más, mint a nappal, 
közelebb jönnek a dolgok hozzánk, jobban együtt vagyunk 
a Mindenséggel és lelkiismeretünkkel. Valami intim közelség 
ez a nagy dolgokhoz, az élet igazi értelmének tökéletesebb 
megélése, Berdjajev mondja,hogy az éjtszaka ontologiaíbb. 
metafizikaíbb, mint a nappal. Ez a vallomások ideje, amikor 
a lélek mélyrétegei fölbuggyannak és cselekvéseink levetkő-
zötten állnak elébünk. Ilyenkor érezzük leginkább, hogy kis 

V.o. Jules Lemaitre: Tanulmányok. Bpest. é. n. 215. 
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életünk milyen roppant hatalmasságok tenyerében dobog. 
Kemény szerette az éjtszakát, ezt a különös időszakot, amikor 
az ember lecsukott ablaktáblák mögött a Kozmosz után hall
gatózik, a Mindenségből és a lélek mélyrétegeiből kap üze
neteket, Dajka püspök a csillagok szelíd fényétől besugározva 
elmélkedik az élet értelméről s megnyugtató üzenetet kap 
a túlsó partról; az élet elég bizonytalan vergődés ugyan, de 
az erkölcsi ember mégis megkapaszkodhat a lét sikamlós ta
laján és a transzcendensbe nőhet. Gyulai Pálhoz is lehajol 
az éjtszaka és nyilvánvalóvá teszi előtte, hogy vannak cse
lekvések, amiket el nem kerülhetünk, holott érezzük, hogy 
tragédiánkat készítjük elő velük, mégis kivédhetetlenek ezek. 
Kemény éjtszakájából néha szinte a keleti istenek szent-
nyugalmú arca tekint ránk végtelen bölcseséggel és minde
nek fölé emelkedett belátással. 

Tragikum és etikum. 

Mindezek után még egy dolgot látszik szükségesnek 
tisztáznunk, hogy Kemény regényeinek etikai vonatkozásait 
tárgyalhassuk, nevezetesen a tragikum és etikum egymáshoz 
való viszonyát, hiszen Keménynél általában tragikus hősökkel 
találkozunk majd. Kétségtelen ugyan, hogy egészen mély kap
csolat van tragikum és etikum között, de mégis úgy tetszik, 
hogy a tragikum „túlfekszik" az erkölcs határán, A tragikus 
hős egyszersmind etikus hős is, de nem mindenki, aki morális; 
hős, vagy tragikus. Legalább is általában érvényesnek látszik 
ez a tétel. Keménynél azonban maga a lét tragikus struk
túrájú, minden hőse éppen ezért amennyiben etikus, tragikus 
is. Valami szomorú emberi kisiklás és törés bedobja őket äz 
etíkumból a tragikumba s ez a törés magábanvéve nem sem
misíti ugyan meg erkölcsi értéküket, de ,,a viszonyok hatal
mánál fogva", éppen azért, mert a létezés maga tragikus, 
szükségképpen megérleli a tragédiát. A tragikumot általában 
abból magyarázzuk, hogy — amint Windelband is állítja — 
az embert két világ tagjául ismerjük fel; a normák és a ter
mészettörvények világának tagjául. Keménynél azonban a 
tragédiát az esetek nagy többségben nem csupán az okozza, 
hogy az ember e között a két világ között ingadozik, hanem 
az, hogy az élet alapszövete tragikus. Ez „világvégzet", mint 
ahogy ő maga megnevezi. Nagyon jól mutatja ezt pl, Camoens 
sorsa, aki a transzcendensbe küldte ki vágyait s lett a reális, 
józan élet hajótöröttje. Vagy sok esetben az idézi fel a tra
gédiát, hogy valaki egyetlen érték szolgálatába szegődvén, 
ennek a túlfeszített munkálása közben mind a többit — nem 
tudatosan ugyan, de mégis — mellőzi, mivel sorsának előte
rében állandóan az az egy ragyog, amint ezt Gyulai Pál esete 
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is mutatja. Vagy mit mondjunk Kassai Elemér és Komjáthí 
Elemér sorsáról? Jóval Kierkegaard előtt mutatják ezek 
Keménynek azt a meggyőződését, hogy az élet néha nem a 
bűn miatt lesz tragikus, hanem a nélkül, vagy annak ellenére 
is. A tragikum gyökere mélyebben van, — amint erre Kondor 
Imre törekszik rámutatni.1 ' Az ember fogalmánál ,,logikailag 
előbb megvannak a tragikus csírák, mint maga a világrend". 
Lehetne természetesen mondani, hogy aki vét az erkölcsiség 
objektív parancsai ellen, az nem lehet tragikus, hanem egy
szerűen bűnös, „Erkölcsileg bűnös egyén sohasem lehet tra
gikus, hanem mélyen tragikus az, hogy az akarat túlhajtja 
a maga intenzitásában az ideát.34 De mit tegyünk ebben az 
esetben, mondjuk Gyulai Pállal, akire a tétel mindkét része 
nagyon is vonatkozik? 

Nincsen biztos adatunk ar ra nézve, vájjon Kemény mé
lyebben belehatolt-e Schopenhauer tanaiba, de hogy ismerte 
ezeket: kétségtelen.1"' Mindenesetre ő is, akárcsak Schopen
hauer, vagy később E. v. Hartmann, hajlandó az életet az 
akarat örökös konfliktusaínak tekinteni és úgy látja, hogy 
mivel „ezek a konfliktusok magának a tragikus hős akarat
aktusainak determinációi, tehát, mint sors, elválaszthatatlan 
a hőstől s a Versöhnung, a megváltás csak a halálban remél
hető".1" így igazolódik az, amit Herakleitos mond: akik egy
szer az életre születtek, mind be fogják tölteni a maguk vég
zetét. Tragikus minden élet, amely valami nagy cél felé valór 
törekvésben megy tönkre. De mit mondjunk az olyan életről, 
amelynek végzete a tragédia, de amelynek alapjai nincsenek 
elég hatalmasra méretezve a tragédia elviselésére? Nemcsak 
az a tragikus, ha egy emberfeletti ember, hős, zseni jut össze
ütközésbe környezetével, hanem az is, ,,ha a középszerű, 
sőt gyenge embernek aránytalanul kegyetlen sors jut osztály
részül és a személyes felelősség terhe felőrli. Ez a tragédia 
talán még emberibb, megrázóbb, A rendkívüli ember önkén
telenül is rendkívüli sorsot keres; túlméretezett lénye meg
követeli a heroikus, vagy mint Nietzsche mondja, a veszélyes 
életet: magasabb igénye erőszakkal hívja ki önmaga elien a 
világot. A zseni önmaga okozza szenvedését, mert küldetése 
ezen a tűzpróbán keresztül váltja ki végső erőit; mint vihar 
a sirályt, úgy viszi hatalmas sorsa előre, egyre magasabbra. 
A középszerű ember békés életre született, nincsen szüksége 
és nem is kívánja az erős feszültséget; a csendes életet, 
árnyékban meghúzódva, a szélcsendet és a mérsékelten heves 

13 Kondor Imre: Előtanulmányok a tragikum metafizikájához. 
Debrecen. 1934. 23. 

14 Kondor Imre i. m. 23. 
15 Papp Ferenc i. m. II. 544. 
16 Kondor Imre i. m. 22. 
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sorsfordulókat kedveli; ezért védekezik, ezért fél, ezért szö
kik az ismeretlen elől, ami a megrázkódtatások felé 
sodorja - . , nem keresi a szenvedést, hanem rákényszerítik, 
külső és nem belső erők parancsolják, hogy túlnőjön méretein. 
A nemhősöknek, a középszerűeknek ez az értelmetlen szen
vedése nem kisebb a valódi hős patetikus küzdelménél, talán 
inkább megrázóbb, mert a hétköznapi ember önmagában 
viseli szenvedését és nincsen megadva számára az alkotás, 
a formábaöntés lelki menedéke".17 Szükségesnek látszott 
a tragikumnak ezt a formáját élesen kiemelni, mert Kemény
nél lépten-nyomon találkozunk emberekkel, akik csakugyan 
nem kívánják a szenvedést, sőt, minden vágyuk az, hogy el
vonulhassanak a világtól és egy csendes zugban, békésen 
éljék le éveiket, mint pl. Gyulai Pál is, sorsuk azonban — 
rajtuk kívülálló erők közreműködése miatt — egészen más
képp alakul. 

Természetesen mindezek, amiket elmondtunk, csak rész
ben világítják meg és nem oldják fel tökéletesen azt a kérdést: 
mi hát a tragikum és etikum sajátos viszonya Keménynél s 
egyáltalán: miben látja ő a tragikum lényegét és okait? Itt 
tehát egy félig nyitott kérdés mellett megyünk tovább, re
méljük azonban, hogy Kemény regényeinek részletes elem
zése megadja majd ezekre a választ, 

NAGY SÁNDOR. 

17 Stefan Zweig: Maria Antoinette c. regényének előszavában. 


