BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND ÉS AZ IRODALMI ÉLET.
(Második közlemény.)

Kemény ekkor élénk részt vett az irodalmi életben és annak
«gyik tekintélyes tényezője. Már az 50-es évek legelej én gyakran
megfordult az írók társaságában. 1850 telén látogatója Kazinczy
Gábor estélyeinek, a melyeken írókon kívül az egykori közéleti
kiválóságok is megjelentek. A vidéken lakó Vörösmarty is elnézett
közéjük, ha Pesten járt. Nem pusztán kedélyes összejövetelek vol
tak ezek, hanem az új élet megindításában is nagy részök volt.
A társaságban főképen maga Kazinczy köti le figyelmünket sok
tekintetben különös egyéniségével. Kemény már 48 előtt közeli
viszonyban állott vele, mint a béke-párt egyik legtevékenyebb
tagjával. A forradalom után Csengeryvel együtt ők hárman azok,
a kik az előbbi korszak jelentékenyebb szereplői közül még a
romok között munkába fognak. Ez időben is összeköttetésben
állanak törekvéseikre nézve, sőt sok tekintetben közös munkás
ságot folytatnak. Kazinczy azonban nemsokára elhagyja Pestet ;
a nyomasztó helyzet hatása alatt elkedvetlenedik, különösen az
irodalmi állapotokkal elégedetlen. A korviszonyokra nézve
rendkívül jellemző adalék, amit 1853 febr. 5-iki levelében ír :
»így van ez, édes barátom, velünk főleg, ex-táblabirákkal. Meg
szoktuk, hogy szavunkat eredmény kövesse . . . megszoktuk,
hogy személyünket vegye körül azoknak bizodalma, kik közé
sorsunk hely ezé. Ezt megszoktuk ; életünkké, lehet, hiúságunkká
vált. S most ott látjuk magunkat a válkérdésnél: lemondani
egészen, vagy átalakulni.« Az 50-es évek második felében a
legnagyobb fokú elhidegülés, sőt ellenségeskedés állott be
Kemény és Kazinczy között és ha tekintetbe veszszük Kazinczy
beteges érzékenységét, a mely épen ez időben teljesen erőt
vett rajta, az okot elsősorban nem Keménynél kell keresnünk.
Kazinczy ekkor állandóan kicsinyléssel, nem egyszer rossz
akarattal szól Keményről. 1858 február i-i levelében így ír :
»Aztán meg az a remény is biztat, hogy meg fogsz dicsérni
{Tartufíeot), s az ilyen most baráti jó szolgálat; hisz így gyúj
togatnak egymásnak töményt a celebritások is, mint például
Danielik és Kemény Zsiga stb.« Itt arra czéloz, hogy Kemény
a Pesti Naplóban l elismerőleg bírálta Danielik egy könyvét :
1 P . N . 1856 484.
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Columbus és Amerika felfedezését, Danielik pedig szintén a
Naplóban czikksorozatot írt a regény elméletéről Kemény
özvegy és leánya czímű regénye ismertetésével kapcsolatban. 1
1860 október 21-i levelében azt mondja, hogy nem tekinti beszéd
nek Keménynek Szász Károly fölött mondott emlékbeszédét :
deczember 18-i levelében pedig örömét fejezi ki a felett, hogy
Török a bécsi Magyar Sajtóban Keményt »Egressy által meg
dolgoztatni hagyta.« 1861 február 9-i levele szerint Mocsáry
Lajos egy czikket adott a Pesti Naplónak a borsodi állapotok
ról, a mi a Kazinczy követségét is szóvá tette. »Kemény Zsigm.
őszinte barátom nem adta ki, miként nem már két czikket,
mely mellettem Íratott (miként utóbb értesíttettem). Az egyiket
Szilágyi Sándor írta, valami irodalmi megtámadtatásom foly
tán, mit én mai napig sem olvastam. De b. Kemény már egy
pár döféskét rúgott utánam. Szép emberek, hálás emberek.«
összeütközésük okát sejteti Kazinczy utolsó levelei egyikében,
az 1863 decz. 8-ikiban : »Lévay egy czikkelyt küldött Majláthról
a P. Naplónak. Mindeddig nem adta, valószínűleg tehát nem is
fogja. S én ezt természetesnek találnám. Az én kedves barátom
a szerkesztő, a ki számos jelét adta annak, hogyan kell eldobni
minden oly czikket, mely reám netalán vonatkozik (exempla
docent), de Tóth Endre pasquillusának helyt adott, nemcsak,
hanem azzal az ügyet befejezettnek nyilvánítá (a minek
ugyan T. E. adta meg keserves árát) ; a ki egy regényében
engem kicarricirozni méltóztatott, hogy az egyszersmind vissza
élés volt a barátság bizodalmával—bármit tegyen is irányomban,
én természetesnek fogom találni. Ó Dámon és Pythias ! Furcsa
az, barátom, mily igazsága van Rochefoucauld-nak, hogy legengesztelhetetlenebb ellenségei annak vagyunk, a kit igazság
talanul bántottunk mi meg.«
A forradalmat követő évek csak nem hozták meg az iro
dalmi állapotok javulását, sőt a visszásságok egyre kirívóbbak
lettek. A bajok ezen elhatalmasodása tömörülésre bírta a
komolyabb törekvésű írókat. E kiválás egy egészséges irodalmi
irányzat kialakulását mozdította elő. így jött létre a mér
sékelt irodalmi párt, a mint azt Salamon tanulmányai előszavá
ban nevezi. E néven foglalja ő össze mindazon írókat, a kiket
egyrészt az elnyomó hatalom germanizáló törekvései, másiészt a fiatal óriások, az »irodalmi enfants terribles«-k ellen
irányuló visszahatás eszméje egyesített. Törekvéseiket így jel
lemzi : »Miután a politikai térről az eszmék vitatásában le volt
szorítva, a költészetben és tudományban igyekezett a helyes
elveknek érvényt szerezni az álság, valótlanság és ámítások
ellenében. Az irodalom által igyekeztek előkészíteni a tért
azon időre, midőn majd a nemzet egy vagy más utón vissza1
A regény, tekintettel báró K. Zs. özvegy és leányára. P. N.
1857 II. 149.
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nyeri a maga fölötti rendelkezés jogát. Az irodalmi kör a nem
zeti irodalommal együtt a magyar józan ész őre iskivánt lenni.«
Természetes, nem kell itt valami szervezetre gondolni, hanem
az írók egy olyan csoportosulására, a melyet a rokon gondol
kozásból folyó azonos törekvések önkénytelenül összetartottak.
E körhöz kellett Keménynek is tartoznia, a mennyiben tár
sadalmi érintkezései is elsősorban feléje vonták. Mellette
Csengeryn kívül Pákh, Gyulai, a költők közül pedig a vidéken
tartózkodó Arany és Tompa voltak e csoport legtevékenyebb
és legértékesebb tagjai, s közéjük lehet számítani Erdélyit,
a ki — a mint levelezése mutatja — az 50-es évek elején gyakori
érintkezésben állott Keménynyel. Hozzájuk húzott Vörösmarty
is, a kit, a mikor Pesten időzött, gyakran lehetett látni Kemény
nél, Csengerynél és legtöbbször Tomorynál, a kinél 1854—5-ben
már megkezdődtek az írói összejövetelek.
Ez az írói társaság Keményt mintegy fejének tekintette,
a ki szinte akaratlanul jutott így benne a vezetéshez. Nagy
része volt ebben mindenesetre azon tekintélynek, a melyet
nem annyira társadalmi helyzetének, mint inkább közéleti
szereplésének köszönhetett. De főképen egyénisége emelte őt
társai fölé. Szellemi kiválósága, tanulmányai és tudása sok
oldalúsága, világ- és emberismerete gazdagsága tiszteletet, jel
leme nemessége és emberszerető lelke pedig ragaszkodást sze
reztek neki. A kisebb-nagyobb írók jórészével ismeretségben
volt. Szóba állt ő mindenkivel, de nem bocsátott magához
közel senkit. Bizalmas barátjává az írók közül sem tett egyet
sem, a mint lelke mélyei mindenki előtt megközelíthetetlenek
maradtak. De vonzódott az írókhoz és — a mint Tóth Kálmán
mondja — rendesen kedvező véleménynyel volt róluk.1 Barátai
magánügyei iránt is érdeklődött. Többször segédkezett az írói
párbajoknál: a Tóth Kálmán és Friebeisz, a Tóth és Gyulai közti
párbajoknál. Különösen a fiatal írókat szerette ; mintha idősebb
korában az az ellentét vonta volna feléjök, a melyben azok
forrongó lelke az ő kihűlt lényével állott. Sokszor mosolygott
ábrándjaikon, írja Vadnai emlékezéseiben, de nem zavarta el
azokat. »Nyájas mélabús arcza azt látszott kifejezni: Boldog
ifjak ! hogy tudnak még hinni, bízni, remélni.« Ámbár szíve
tele volt jóindulattal, néha mintha örült volna, hogy barátai
illúzióit elronthatja — mondja Tóth — és ijesztgette az embe
reket pessimisticus színezéseivel. Tóthot különösen kedvelte.
Kiadta a Naplóban egy balladáját és bemutatta őt Deáknak
is, a kinek szintén kedveltjévé lett. Hogy miként játszott bele
Tóthnak Majthényi Flórával kötött boldogtalan végű házas
ságába, Vadnai mondja el Tóth felett tartott emlékbeszédé
ben. Szerette a szerencsétlen véget ért Reviczky Szevért, a ki
a Pesti Napló belső munkatársa volt a 60-as évek elején. Tekin1

Emlék jegyzetek Fővárosi Lapok 1876 I. 10.
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tete, a mely oly átható volt az emberek megítélésében, a kez
dőkben is felismerte a tehetséget és a mikor módjában volt,
támogatta őket, úgy hogy sokan neki köszönhették emelkedé
süket. Szász Károly hálával emlékezik meg arról, hogy mily
jóindulattal bátorította őt Kemény, a mikor nyilvánosságra
szánt irodalmi kísérleteit, a melyeket még atyja előtt is tit
kolt, megmutatta neki. A hol csak lehetett, készségesen segít
ségére volt ismerőseinek írói törekvéseikben is. Két adatot idézek
erre nézve. Irinyi József írja Kazinczy Gábornak (1855 jún. 2.),
hogy ő egy történeti regény írásával foglalkozik, a mely a
XVII. század elején játszik. Ehhez szüksége lenne egy kéziratra,
a minek a létéről Keménytől értesült. A kéziratot azonban nem
sikerült megtalálnia. Ezért Kazinczyhoz fordul, hogy nagy
történeti jártasságával esetleg világosítsa fel annak hollétéről.1
Ugyancsak ebből az időből (1854) v a n Keménynek egy levele
a Kisfaludy Társaság kézirattárában, a mit Pálfy Alberthoz
intézett és a miben a szépművekben követendő történeti hűség
ről mondja el nézeteit.
A mérsékeltek mozgató szelleme, a mint Salamon mondja,
Csengery Antal volt. Évtizedeken át nagy érdemeket szerzett
ő a nemzet érdekében. Tevékenysége sok tekintetben a Toldy
Ferenczével vethető össze, csakhogy az övé még többoldalú,
mert nem pusztán a nemzet szellemi életére terjedt ki. Ezen
á téren pedig, a míg Toldy a tudományok önálló művelésére
tett sokat, Csengery azok népszerűsítését mozdította elő. Csen
gery modorában volt valami nem épen megnyerő, a mivel
számos embert visszatartott magától, úgy hogy nem tartozott
kora legkedveltebb személyiségei közé és nagyon sok támadás
ban volt része. Mindamellett Kemény kevés emberrel volt oly
szoros összeköttetésben, mint hosszú időn keresztül Csengeryvei.
Személyes viszonyukra nézve ugyan nem tudok részleteket
közölni, de gyakran összeeső törekvéseik és közös munkás
ságuk eléggé tanúskodik arról, hogy mily közel állottak egy
máshoz. Érintkezésük még 1848 előtt a Pesti Hírlapnál kez
dődik. 1849 őszén, az élet legelső ébredezésekor, azon pár író
között, a ki Pesten kezdett összegyűlni, ott vannak mindketten
és együtt. Ekkori közös munkásságuk eredménye az 1851-ben
megjelent Magyar Szónokok és Statusférfiak. 1852-ben kiad
ják nemrég elhunyt barátjuk, Pap Endre hátrahagyott mun
káit, a ki előbbi vállalatukban még munkatársuk volt, a meny
nyiben ő írta meg Kölcsey élet- és jellemrajzát.8
1
9

Figyelő X X . 236.
Kemény és Pap Endre ismeretsége bizonyára már régibb keletű.
Pap ugyanis vezérczikkeket írt és megyei tudósításokat küldött az
Erdélyi Híradóba a 40-es évek elején abban az időben, a mikor Kemény
vezeti a lapot. Közeli viszonyban állott azonkívül Wesselényivel is ;
a 40-es évek második felében pedig a Pesti Hirlap köréhez tartozott.
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1851-től kezdve a napi sajtóban fejtenék ki mindketten
munkásságot, mint vezérczikk- és essay-írók és együtt szerepel
nevük az irodalmi vállalatokban is. Munkásságuk érintkező
pontjai közül e helyen csak néhányat lássunk. Csengery Macaulay-t fordítja és később Történetírók és a történetírás czímű
czikksorozatában kétszer is foglalkozik a nagy angol történet
íróval (Macaulay és Thierry Ágoston és Lord Macaulay). Kemény
essay-t ír Csengery fordításának a megjelenésekor, a melyben
a legnagyobb bámulattal szól Macaulayról. Főképen kettő
jük hatása játszott közre abban, hogy a magyar irodalmi köz
vélemény előtt Macaulay lett a tökéletes történetíró minta
képe. A benne való elfogultságukban nem méltányolták eléggé
a nagy német történetírót : Ranke-t.1 Mikor Kemény irodalmi
és aestheticai fejtegetéseit írja, főkép a Pesti Naplóba, ugyan
akkor Csengerytől is színbírálatokon kívül czikkek jelennek
meg a drámabíráló választmányról az Értesítőben, értekezések
Homerosról a Divatcsarnokban, a hőskölteményekről a Déli
bábban. Péterfy Csengery irodalmi működésének vezéreszméjét
abban látja, hogy közvetítő legyen az európai tudományos
szellem és módszer ismertetésévei köztünk és a nyugati szellem
között. S e tekintetben Keményre is nagy hatással lehetett,
mert íróink közül ő volt az, a ki a külföldi és különösen a franczia irodalmi jelenségeket állandóan figyelemmel kisérte és
azokra barátai figyelmét is felhívta. De egyébként is jelentékeny
befolyást gyakorolhatott reá az által, hogy mozgékonyságával,
ösztönzésével többször tehetsége kifejtésére bírta Keményt,
a kiből gyakran hiányzott a tetterő; Tóth Lőrincz szerint,
valóságos gondnoka volt Keménynek.2
Salamon szerint a mérsékelt irodalmi párt törekvései már
a szabadságharcz leveretésére következő új korszak legelején
jelentkeznek és pedig Szilágyi Sándor vállalataival veszik kez
detüket. Erdélyi fentebb idézett levelét szem előtt tartva, némi
tartózkodással kell ezen állítást fogadnunk. De már csakugyan
a mérsékelt irodalmi párt állt az Űjabbkori Ismeretek Tára
mögött, a melynek különösen első kötetei becsesek, míg a
közönség részvétlensége miatt, a kiadó sürgetésére összébb
nem kellett szorítani eredeti tervét. 3 A vállalat, mint az elnyomó
hatalom ellen irányuló visszahatás első jelentős megnyilváA Magyar Szónokok sokban ezen kör szellemének a jeleit viseli magán.
Pap Endre kétségkívül hivatva volt Kölcsey jellemrajzának a meg
írására, .mert pályája korai szakában szoros összeköttetésben állott
vele. Érdekes, hogy Kölcsey politikai pályájára nézve mekkora egyezést
mutat Kemény és Pap felfogása és tán nem tévedünk, ha azt állítjuk,
hogy tőlük indul ki az a nézet, a mely őt eszményi politikusnak tartja,
1
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái. Csengery Antal, mint iró.
* Tóth Lőrincz : Jubiláris visszaemlékezések. Kisfaludy-Társaság
Évlapjai XXVII.
8
Gyulai Emlékbeszédek I. 43.
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nulása elsősorban kétségkívül politikai czélzatokat szóigált és
abban a hatásban, a mit elért, Kemény közreműködésének
nagy része volt.
Valamivel később indult meg az 50-es évek legjelentéke
nyebb irodalmi vállalata: az Ujabb Nemzeti Könyvtár. Esz
méje, mint sok másé abban a korban, Toldy Ferenczé. Még
1850 végén lépett föl azzal a tervvel, hogy a régi magyar írók
és emlékírók munkáiból egy gyűjteményt kellene kibocsátani>
Az ő biztatására és tervezése alapján, a magyar történelem
művelése, a szerfelett megfogyott és szétszórt magyar olvasók
nak összegyűjtése, általában a megzsibbadt erőknek új életre
keltése czéljából határozták el a vállalat megindítását.11851-ben
alakult meg az Ujabb Nemzeti Könyvtár társasága. A régibb
politikai és irodalmi pártok legkitűnőbbjeit egyesítette ez.
magában : conservativek és liberálisok nyújtottak egymásnak
kezet, hogy a múlt felélesztésével tartsák fenn a nemzetben
a bizalmat a jövő iránt. 1851 június 9-én jelenik meg a fel
hívás a vállalat ügyében, egyszersmind annak az előrajza
(Pesti Napló 1851. 387.).
Egyike azoknak, a kik legtöbbet fáradoztak az Ujabb
Nemzeti Könyvtár érdekében, Kazinczy Gábor volt. Szilágyi
szerint az ő estélyein tervezték annak a kiadását. Ő nyerte
meg szerkesztőnek Ürményi Józsefet, a conservativ párt első1
tekintélyét. Toldyhoz intézett leveleiben 2 többször foglalkozik
a vállalat ügyével. Egyik kelet nélküli levelében (15.) a követ
kező megjegyzést teszi: »A programmot küldöm. Csak azon
megjegyzésem van, . . . hogy igenis határozottan szorítkozik
csupán a Nemz. K. kiadására. . . inkább óhajtottam vala,
hogy kegyed kezdetben megérintve az irodalom emelésének
általában szükségét, s in specie a múlt kor irodalmának ismer
tetését akként fejtegetvén, a mint teszi: a társulat határait
nem tűzi ki csak az utóbbi térre, hanem azt mint előleges
teendőjét állítja fel.«
Kazinczy azonban még az Ujabb Nemzeti Könyvtár meg
indítása előtt foglalkozott olyan vállalatok tervével, a melyek
czélja a történeti tudat ébrentartása volt. E törekvéseiben —
a mint leveleiből kitűnik — Kemény is támogatta őt. így
1851 szeptember 4-én azt írja Kazinczy, hogy Keménynyel
együtt Magyar Emlékírókat ad k i ; 8 egy kelet nélküli (13.}
levelében pedig, hogy azt »még e hóban« indítják meg. Kazinczy
maga október 3-i levele szerint ezenkívül történeti zsebkönyvet
is akar kiadni és 1852 július 4-i levele szerint azt őszszel Tör
téneti Tár czímen okvetlenül megindítani. Itt szándékozott
közölni Zrínyi fölfedezett munkáit, de hogy a Nemzeti Könyv1
2
8

Jakab Elek : Toldy Ferencz és Kazinczy Gábor. Figyelő VII.
Akadémiai kézirattár.
Jakab Elek : Toldy Ferencz és Kazinczy Gábor. Figyelő VII. 324.
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tár csonka ne maradjon, kész azokat ott közrebocsátani. Mindez
arra mutat, hogy Kemény is az Emlékírókban szándékozott
eredetileg kibocsátani Szalárdi Siralmas krónikáját, a mely a
Nemzeti Könyvtár egyik köteteként jelent meg ; Keménynek
tehát nemcsak a neve van az Ujabb Nemzeti Könyvtár köte
teinek czímlapján, mint sok másnak az úgynevezett munka
társak közül. Kivette részét a vállalat ügyeinek intézéséből
is : így ő javasolja azt, hogy a Nemzeti Könyvtárba egy szónok
lati osztályt vegyenek fel. Ugyancsak ő volt a Nemzeti Könyv
tár legbuzgóbb terjesztője és leghatásosabban fejezte ki azokat
a czélokat, a melyeket a kiadók az elé tűztek. Egy külön
czikksorozatot írt az Ujabb Nemzeti Könyvtár iránt a Pesti
Napló 1853-ik évfolyamába.1 Ebben a megjelent kötetek ismer
tetésén kívül beszámol azokról a munkálatokról, a melyek a
vállalat érdekében folyamatban vannak és megjelöli, hogy ezek
eredményessége esetén minő feladatokat igyekeznek a kiadók
megvalósítani. S különösen előmozdította a vállalat sikerét
azon fejtegetéseivel, a melyeket az Élet és irodalom czímen
ismert czikkeiben fűzött hozzá.
Becses és mennyiségre is tekintélyes munkásságot fejtett
ki Kemény az 1852-ik év végétől kezdve a Pesti Naplóban.
Mivel a politikához nem szólhatott, vezérczikkekben és a
lap tárczájában társadalmi és irodalmi kérdésekről nyilvání
totta eszméit, nézeteit. E működése jó részben a mérsékelt
irodalmi párt törekvéseit szolgálta. Különösen nagyfontosságúak
•e tekintetben az Élet és irodalom czímen ismeretes czikkek.
Két cyclusban jelentek ezek meg. Az első az Élet és irodalom
czímet viseli 2 és a hozzá tartozó czikkek az 1852-ik évfolyam
787. számától (okt. 22.) a következő évfolyamban az 1021-ik
számig (augusztus 4.) találhatók; a második cyclus ped ig
Szellemi tér czímen az 1036. számtól (augusztus 24.) az 1065.
számig közölt czikkeket foglalja magában. E czikkekben Kemény
főképen az élet és irodalom kapcsolatát, a magyar élet és
magyar irodalom kapcsolatát fejtegeti; meghatározza az iro
dalom kötelességét a közönséggel és a közönségét az irodalom
mal szemben. Czélzata kettős : hatni az írókra, hogy a köz,
a nemzet érdekében komolyan fogják fel hivatásukat és meg
győzni a közönséget, hogy a nemzetiség és a saját érdekében
támogatnia kell az irodalmi törekvéseket, mert ezek csak így
felelhetnek meg annak a czélzatnak, hogy fajunk nemzeti irány
ban fejlesztett műveltség által jelentékeny helyet vívjon ki
magának a polgárosodásban.3 Kemény gondolatmenete a követ
kező : A múltat hozza fel példaképen és hangsúlyozza, hogy
1
9

Február i-től kezdve: 869., 871., 874.
Keménynek a 849-ik számban tett megjegyzése szerint mind
azon czikkei, a melyek szorosan külföldi ügyekre nem vonatkoznak,
ezen czím alatt fognak megjelenni.
8
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a mikor a hanyatlás korában az apathia a közönségről az írókra
is visszahatott, a faj iránti hűség csökkenése a nemzet létét
is veszélyeztette. Ekkor »szerencsénk volt — úgymond -— a
latin nyelv souverain tekintélye, ugy hogy ha a nemzeti nyelvtől
elpártoltunk, neutrális terrénumra léptünk, mely semmi külön
érdek képviselője nem volt. Ha a német irodalom Goethe és
Schiller korabeli virágzásában lett volna és mint félszázaddal
később hatott volna ránk és a latintól birt positiók üresek
lettek volna, nemzeti és irodalmi regeneratiónk alig sike
rült volna. Ezért gondoljuk meg, hogy ha most közönyösek
maradunk, lehetetlen lesz ezen új álomkórság után felidézni
Kazinczy és Széchenyi korát.« 1 Kemény hangoztatja, hogy a
mint az irodalom Kazinczy korában megvédte nemzetünket
a sülyedéstől, úgy most is hű maradt magához és nemzeti
ségünk érdekében azon mértékben kell pártolni az irodalmat,
a melyben megfogyatkoztak a nemzetiség emelésének eszközei.
Képet adva aztán az irodalom különféle ágaiban fennálló
viszonyokról, megjelöli a legközelebbi teendőket. S itt kifejtett
eszméi tanúsítják, hogy Kemény tisztán látta irodalmunk
eddigi fejlődését, fel tudta fogni a jelen törekvéseket és reá tudott
mutatni a jövő fejlődés útjaira is.
Az Elet és irodalom néhány fejezetében a korabeli külföldi
és hazai irodalom egyik uralkodó műfaját, a regényt fogja
részletesebb tárgyalás alá. Fejtegetései itt főképen a történeti
regényre és ezzel összefüggésben a történeti hűségre vonat
koznak. Nemcsak számos becses gyakorlati észrevételt tartal
maznak ezek, hanem a műelmélet szempontjából is figyelemre
méltók és mutatják, hogy költői gyakorlatának milyen gazdag
elméleti készültség és művészi tudatosság szolgált alapjául.
Keményt ez időben foglalkoztatja a műelmélet és ha nem jut
hatott is hozzá, hogy felfogását részletesebben kifejtse, a mit
elmondott, eléggé bizonyítja, hogy e téren is mennyire kitűn
hetett volna.
Az 53-ik év elejéről való egy aestheticai tanulmánya : Esz
mék a regény és dráma körül, a mely a Szépirodalmi Lapok
ban jelent meg.2 Mélyreható elemzését adja itt a két műfaj
természetének, de azt a gyakorlati czélzatot tartja szem előtt,
hogy az ebben gyökerező tárgyi és formai eltéréseikből kimu
tassa, miért nem lehet ugyanaz a tehetség jó regény- és dráma1
Kemény mindig feltünteti Kazinczy nyelvreformjának a jelen
tőségét, mint Széchenyi nemzetmentő tevékenységének előzményéét.
Általában mindig utal a politikai és irodalmi jelenségek kapcsolatára.
és kölcsönhatására. így a népies elem jelentkezését irodalmunkban a
demokratiai törekvések hatásának tulajdonítja.
2
1853 jan. 20-tól I. 6—9.
Már 1845-ben szándékában volt egy értekezést készíteni a
regényről, a mint Jósikához írt decz. 15-i levelében olvassuk és már
akkor elmélkedik művei írása közben a költői hatás tényezőiről.

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI.
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író. Nem theoreticus elmélkedést ad »Színművészetünk ügyé
ben« czímű czikksorozatában sem, a mely a Pesti Napló ugyanez,
évi folyamában jelent meg (október 28-tól; 1091—1109). Benne
a drámai költészet és színművészet korabeli hanyatlásának
kérdését tárgyalja. Elsősorban társadalmi jelenségből fejti
ki ennek okait, tudniillik abból, hogy a modern regény uralma
alatt a dráma teljesen elveszítette olvasóközönségét és a dara
bok inkább csak divatczikkek. Nem pusztán a nyugati irodal
mak kérdése volt ez, hanem időszerű nálunk is és Kemény
annyival inkább szükségesnek tartotta felhívni a közönség
figyelmét erre, mert »ephemer czélokért küzdő tevékenység és
elvtelen szelídség: ez irodalmunk sajátsága most«. Kemény
észrevételei sokban azon vitával is összefüggenek, a mely
kisebb-nagyobb élénkséggel a 30-as évek óta folyt irodalmunk
ban arról, hogy a drámában a költői vagy a színi hatás-e az.
előbbvaló. E kérdést ő úgy dönti el, hogy a dráma költői ésegyúttal előadásra szánt mű.
De nemcsak e tanulmányok mutatják Kemény érdeklő
dését a magyar színügy iránt. Tagja már ekkor is a Nemzeti
Színház drámabíráló választmányának, a mint ez az 1852-iki
súgókönyvben közölt statisticából x és a színház igazgatójának,
gróf Festetits Leónak, a Délibábban közzétett jelentéséből *
kitűnik. Hogy a drámairodalom ügyét mennyire szívén hor
dozta Kemény, mutatja a Délibáb egy közleménye, a mit
érdekesnek tartok közölni.3 »Átlátva drámairodalmunk pangó
állapotját, b. Kemény Zsigmond felszólítására tizenkét magyar
író, kik közül többen régibb drámairodalmi működéseikről
ismeretesek, kölcsönösen kötelező szavát adta, hogy jövő
1854-ik évi Juh i-seéig egy kész drámai művel fog fellépni,
A felszólítottak Bulyovszkyné, Degré, Dobsa, Hegedűs, Jókai,
Kemény, Kovács Pál, Kövér, Nagy Ignácz, Obernyik, Szigeti
és Szigligeti. Reméljük, hogy ez üdvös verseny oly lendületet
adand hanyatlani kezdett drámai irodalmunknak, mely azt
az eddiginél magasabb fokra lesz képes emelni.«
Kemény az Élet és irodalomban a ténylegesnél jóval ked
vezőbb világításban tünteti föl a korabeli társadalmi és iro
dalmi állapotokot, sőt egy helyen épen azt mondja, hogy
»irodalmunkban most semmi hanyatlás, a közönség körében
semmi közönyösség nem vehető észre«. Ez itt összefügg czél»
jával: az írókban felkelteni a bizalmat saját magukkal és a
közönségben a megbecsülést íróival szemben. Valójában ő maga
is meg volt arról győződve, hogy a helyzet egyáltalában nem
kielégítő és ezen segíteni kell. De e törekvés sok nehézségbe
ütközött és a küzdelem hiábavalósága számos komoly törek1
3
a

Szépir. Lapok 1853. I . 5.
Délibáb I. 1.
Délibáb II. félév 1.
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vésű embert elkedvetlenített. Volt baj elég írókban és közön
ségben egyaránt. Jellemzőnek találom idézni erre nézve Kazinczy
Gábor egy nyilatkozatát: »Mi lesz az irodalomból, ha a napi
lapok krajczáros újdondászai mind e kölönczből (íirkanczaink)
megannyi ünnepelt genialis barátunkat csinálnak ? Igen bará
tom, odajutottunk e polyva nép miatt, hogy az irodalom pár
tortatása egy vonalon áll a házalással. S szemünkbe mondják
ezt és nem tehetünk egyebet, mint pirulunk, mert okunk van
pirulni.« (1853 decz. 5-iki levél). Az írókra még fcsak lehetett
valamennyire hatni hibáik föltárásával, komoly lés jóindulatú
figyelmeztetéssel, de a közönséggel szemben szinte minden
erőfeszítést meghiúsított a forradalom előidézte társadalmi
megrázkódás. Kemény maga utal erre az Élet és irodalomban,
a mikor a magyar társadalomban a forradalom következménye
ként beállott eltolódásokat tárgyalja. Különösen azt emeli ki,
hogy az új helyzet minő változásokkal járt a "köznemességre
nézve, a mely a nemzeti társadalom alapja és így a nemzeti
irodalom legtermészetesebb fenntartója volt. Az 50-es években
főképen az ő közönbössége volt az oka, hogy az irodalmi
vállalatok jó időn át sorra buktak.
Az egyetlen tudományos közlöny : a Toldy Űj Magyar
Múzeuma, az Akadémia tagjai közreműködése ellenére is nehéz
ségekkel kénytelen küzdeni, úgyhogy az 1853. év második
felében fennállása is kérdésessé válik. Kemény buzdítja Toldyt
a Múzeum folytatására (Kazinczy Gábor 1853 október i-i
levele), aminek megélését áldozatokkal mégis sikerül biztosítani.
Nem áll jobban a tudományos közlönyökénél a szépirodalmi
vállalatok dolga sem. Az 53-ik évben alakult négy folyóirat
közül a két magasabb színvonalú : a Szépirodalmi Lapok és a
Délibáb még ugyanabban az évben megszűnik, holott a leg
kitűnőbb írók támogatják. Sőt a Szépirodalmi Lapok, a mely
pedig épen a mérsékeltek orgánuma, csak egy félévig állott
fenn. A mérsékelt irodalmi párt azonban ezután is együtt
maradt. Pákh Albert lakása helyett Csengery háztája lett a
párthoz tartozó írók gyülekezőhelye. Közlönyük pedig a Pesti
Napló volt, a melynek tárczarovata egyideig az ő közlemé
nyeikből került ki. Mint láttuk, Kemény is ezidőben sűrűn
egymásután írta czikkeit a Naplóba. Mikor azonban Récsi
Emilt Török János váltotta fel, a lap köré csoportosuló írók
nem voltak megelégedve ennek sem politikai, sem irodalmi téren
tanúsított eljárásával, ezért inkább a másik politikai napilap,
az akkor hivatalos Budapesti Hirlap, tárczájának adtak első
séget, hol az irodalmi részben a szerkesztő, a tudományosan
és irodalmilag művelt Szilágyi Ferencz szabad tért nyitott a
kor eszméinek és íróinak (Salamon).
Ha a korviszonyokban hiányzottak is a feltételek az olyan-féle folyóiratok számára, mint a minők a Szépirodalmi Lapok
12*
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és a Délibáb voltak, azok több tekintetben kedveztek a másik
kettő fennmaradásának. Hogy a Divatcsarnok fenntarthatta
magát, annak magyarázata, hogy nem a nemzet egészének,
hanem egy töredékének a szolgálatát tekintette feladatául.
E lap épúgy, mint a már évek óta fennálló és vele sokban
rokon Hölgyfutár, nem irányította közönségét, hanem kihasz
nálta gyengéit, nem törekedett ízlését nemesíteni, hanem igye
kezett kielégíteni azon követeléseket, a miket ez fejletlen
ízlésével támasztott az irodalommal szemben. Ennélfogva
Császár Ferencz és lapja iránya távol állott az úgynevezett
mérsékelt pártétól és az ehhez szító írók ellenszenvvel tekin
tették működését. Jellemző erre nézve Tompa egy kifakadása,
a melyben egy Aranyhoz írt levelében megrója Mentovichot,
hogy egy versét »nem tudta más okosabb helyre adni«, mint
a Divatcsarnokba.1 Arany azt válaszolja, hogy ide nemcsak
Mentovich ír,* hanem ő is és következőképen nyilatkozik a
lapról: »Tudni kell, hogy a lap minden nyeglesége mellett,
máris szalonlap, előfizetője van jó számmal: szükség tehát,
hogy az irodalom azon körökben necsak holmi nagyreményű
porontyok által legyen képviselve, nehogy azon osztály igazolva
találja megvetését, melylyel eddig a magyar írók iránt visel
tetett . . . Szüksége van az irodalomnak nyeglére, ki alázatos
bókok között elhordja lapját a nagy házakhoz, mint színész
a theátrumczédulát kösse fűre-fára ; ezt ugyan te nem teszed,
én sem, de ha van, a ki teszi, hadd vigye nevünket is oda, hol
felfedezik«. De ha Arany, a népies áramlat főképviselője, a
ki művészi álláspontjánál fogva erősen exponált helyet foglalt
el a Divatcsarnok művészieskedő irányával szemben, össze
köttetésben áll ezzel, még kevésbbé feltűnő az Keménynél, a
kinek egyik fő jellemvonása az alkalmazkodóképesség és a
Mtől minden elfogultság távol van. Érdekes, hogy mivel lép
Kemény a Divatcsarnok olvasóközönsége elé. Mintha épen
Arany felfogása szerint járna el, a mikor e közönség érdeMődését legkiválóbb, de épen legsajátosabb termékének a be
mutatásával, fejtegetésével akarja felkelteni azon irodalmi
irány iránt, a mit az nem ismert vagy lenézett: Arany
Toldijával.
A Fafesir Esték-fennállását sem belső értéke tette lehetsé
gessé, hanem a helyzet felismerése. Gyulai szól erről, a mikor
azon körülményeket tárgyalja, a melyek a Vasárnapi Újságot
létrehozták és fenntartották. 2 »A régi közönség helyét egy új
kezdette pótolni a társadalom alsóbb osztályaiból, mely a for
radalom alatt megszokta az olvasást és érdeklődni kezdett az
1
a

Arany hátrahagyott iratai és levelezése. 129. levél 1853 máj. 17.
A Vasárnapi Újság X X V . évfordulóján.
Kazinczy Gábor is nyilatkozik erről a jelenségről 1855 aug.
13-i levelében és mint az irodalom színvonalát sülyedéssel fenyegető
tényezőt nem jó szemmel nézi.
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irodalom iránt. Minden oly vállalat, a mely e közönséget tar
totta szem előtt, nagy részvétnek örvendett.« Ezek közé tar
tozott a Vas Gereben Falusi Estéi, a melynek 4000 előfizetője
volt. E jelenség nem kerülte ki Kemény figyelmét, a ki a Falusi
Estéknek már 1853 elején pártfogói között szerepel * és neve
Andrássy Manó gróféval, Kazinczy Gáboréval és Ürményi
Józsefével együtt a czímlapon is olvasható.2 Hogy az irodalom
állapotáról tisztább képet nyerhessen és a közönség szükség
leteit megállapítsa, figyelemmel kiséri Kertbeny Károly ter
veit, a ki 1854-ben az 1848—53. évek könyvészetet szándé
kozott kiadni és azt évenként évkönyv alakjában közzétenni.3
Az előfizetőkről is statisticai kimutatást állíttatott össze és
többször hangoztatta Gyulai előtt, hogy a közönség változott;
a mi drágább és jobb, kevés előfizetőnek örvend, a mi olcsóbb,
ha nem is épen jó, nagy pártolásban részesül. Pompéry János
is említést tesz Kemény ezen felfogásáról »Irodalmunk és a
magyar közönség« czímű czikkében * : »E lapok szerkesztője
már két év előtt figyelmeztetett azon körülményre, hogy új
elemek léptek fel s ezek karolák fel az újabb irodalom termékeit.
A magasabb osztályok érdeklődését az alsóbb osztályokban
felébredt olvasási vágy pótolja. Ez azonban az irodalom irá
nyára is befolyással van, mert az írót arra kényszeríti, hogy
oly művet teremtsen, mely a népies osztályokból kikerülő
olvasóközönség kizáró pártolása mellett is hasznot hajtó lehes
sen. E viszonyok következése, hogy szépirodalmi lapjaink és
tudományos folyóiratainkkal szemben a népszerű vállalatok
egész sora fenn tudja magát tartani.« íme tehát, az Élet és
irodalom megírása óta Kemény nézetei a közönség és az iro
dalom viszonyáról változáson mentek keresztül. Ott még azt hitte,
hogy az irodalomnak sikerül a régi közönséget megtartani és
czélja épen e közönség felvilágosítása volt. De most belátja,
hogy az irodalomnak más, új közönséget kell szolgálnia. Mintha
ezt tartaná már szem előtt beszélyei előfizetési felhívásában :
»Irodalmunk hatáskörének terjesztését tűzvén czélul, midőn
most előfizetést nyitok, annak oly csekély árt határoztam, mely
egyedül a tisztelt közönség részvéte által nem járand veszte
séggel.«5 A feladat, a mit az úgynevezett népirodalmi moz
galom intézői és közöttük Kemény is maguk elé tűztek, sokkal
kényesebb volt, mintsem hogy Vas jjgxebea—annak sikeres
megoldására vállalkozhatott volna, s a Falusi Esték alantas
színvonalánál fogva sem teljesíthette egy ilyen irányú vállalat
hivatását. Másról kellett tehát gondoskodni, a mely a mér1
8
8

Szépirodalmi Lapok 1853, I. 24.
Pesti Napló 1853. 989.
Abafi Lajos : Kertbeny Károly könyvészeti törekvései.. Magyar
Könvvszemle 1898. 161.
" B* Pesti Napló 1856. 160.
Délibáb 1853. I. 26.
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sékelt irodalmi párt törekvéseinek megfeleljen. Ennek az esz
méje Keménytől származott és kivitelében is nagy része volt.
A Magyar Nép Könyve létrejöttének a körülményei a
következők : Csengery 1854 márczius 30-iki levelében arról érte
síti Aranyt, hogy minden előleges felszólítás nélkül számíta
nak közremunkálására ama két vállalatban, a mit ő, Kemény,
Gyulai és Vörösmarty akarnak létrehozni. E két vállalat: a
Magyar Nép Könyve és a Hat író Könyve. A fentemlített
írók körében megelőzőleg nem e két vállalatról volt szó, hanem
egy szépirodalmi lapról, a melynek ők lettek volna a munka
társai. E lap tehát a mérsékelt irodalmi párt orgánuma és
mintegy a Szépirodalmi Lapok folytatása lett volna. De létre
jötte esetébek a munkatársak megválogatása miatt is magasabb
színvonalon állott - volna, mint a Szépirodalmi Lapok, mert
emebbe több író is dolgozott, a kiknek elvei és gyakorlata nem
igen egyezett meg a párt törekvéseivel.1 A szépirodalmi lap
ból azonban nem lett semmi. A terv — írja Csengery — Gyulai
indolenciáján bukott meg, a ki ámbár egyedül volt szerkesztő
képes, nem akarta a szerkesztést elvállalni, pedig Csengery
megígérte, hogy ha az terhére lenne, maga fogja vinni. A lap
helyett akarták megindítani az említett két vállalatot: a
Magyar Nép Könyvét és a Hat író Könyvét. Az első közülök
Kemény, a másik pedig Eötvös kedvencz eszméje volt, de
csak amaz valósult meg.
A Magyar Nép Könyve Csengery és Kemény neve alatt
jelent meg az 1854—56. években, 3 kötetben. A kivitel első
sorban Csengery munkája. Életrajzi adalékaiban azt írja, hogy
a Nép Könyvét Keménynyel együtt adja ki, de kizárólag maga
szerkeszti. Ez könnyen érthető, mert Kemény akkor, a midőn
Csengery e kijelentést teszi, mint a Pesti Napló szerkesztője,
el volt foglalva* de meg Csengery alkalmasabb is volt a szer
kesztés gyakorlati munkájának elvégzésére.
A Magyar Nép Könyve hivatását, a benne követett elveket
így jelöli meg Csengery: »A nép számára külön irodalmat
láttunk kialakulni hazánkban a forradalom után, melynek elle
nében kötelességünknek hittük kimondani, hogy az egyszerű
ség nem az együgyűségben áll, a népies nem a póriasban. Más
művelt népek azt értik népies alatt, a mi a nagy közönségnek
van írva. E fogalmat helyettesítők mi ama másiknak, mely a
magyar közönséget két részre akarta oszlatni, az egyiket uram
nak szólitván, a másikat kendteknek. Mi kimondtuk, hogy a
legjobb modor, a mit mindenki ért, föltévén, hogy a ki olvasni
szokott, már bír némi ismeretekkel. Nem kisebb szerencsét
lenségnek tartók a költői művek azon szabadságát, mely a
népies jogánál fogva mellőzhetni vélte a szép formát, egy-két
1

L. Aranynak Pákhhoz intézett levelét 1853. február 6.
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jelesebb költőnk munkáit kivéve, mind forma, mind tartalom
tekintetében sülyedést látunk a ponyvairodalom felé. A szép
irodalmi művekre nézve szabályul állítók fel, hogy a népies
nem zárja ki a műbecset. A mi szép, csak nyer becsében, ha
egyetemessé teszszük, de azzá akarván tenni, nem szabad
változtatni föltételeit.« 1 Csengery itt nemcsak a Magyar Nép
Könyve programmját fejti ki, hanem az egész mérsékelt irodalmi
pártét. A költészetnek azon felfogása nyilvánul meg az ő nyilat
kozatában, a mi Arany költői törekvéseit hatja át, s a mi az
újabb irodalmi fejlődés érdekében harczba viszi a párt kriti
kusait : Erdélyit, Gyulait, Salamont, egyfelől az epigonok elméle
tének hirdetői, másfelől a népieskedők és külföldieskedők ellen.
Ezek az elvek csakugyan érvényre jutottak a Magyar Nép
Könyvében. A kötetek nem tisztán szépirodalmi tartalmúak.
Vannak bennök czikkek, melyek czélja a szerkesztők többször
hangoztatott nézetei értelmében a tudományok népszerűsítése,
így részben valóra válnak azok az eszmék, a miket Kemény
az Élet és irodalomban hirdetett. Ő maga ebben az irányban
működik közre a vállalat munkásságában és »Hogy áll a világ ?«
-czímen történeti rajzokat ír annak egyes füzeteibe. Némileg
feltűnő, hogy szépirodalmi közleményt egyáltalában nem
találunk tőle a Magyar Nép Könyvében, ámbár Csengery
Aranyhoz írt levelében azt mondja, hogy Kemény is nagyobb
beszélyt ad a magyar életből, sőt az 1854-iki újabb hat füzet
hez közölt előfizetési felhívás is igér tőle beszélyt Eötvösön és
Gyuláin kívül. A vállalat költői részének magas színvonalára
világot vet, hogy az Arany, Petőfi, Vörösmarty műveiből telik
ki. De különösen jellemzők a Magyar Nép Könyve irányára a
benne megjelent népies elbeszélések, a mikből leginkább kitűnik,
Jiogy nem a Vas Gereben-féle komázó, sokszor ízléstelenségig
alantas hanggal akar olvasóira hatni, hanem belső értékkel
bíró alkotásokkal.
A kritika jelentőségének megfelelő elismeréssel fogadta
a Magyar Nép Könyvét. Greguss azon czikkében, a melyet
Vahot Imre Nagy Képes Naptárában közölt 1855-ben az 1854.
•év irodalmi és színészeti állapotairól, Salamon pedig a Magyar
Nép Könyve bírálatában kedvezően szólnak róla. Greguss
czikkében a népirodalomról való fejtegetésében annak eddigi
termékeit műkedvelői kísérleteknek tekinti, »mert nálunk a
népirodalom nem fejlődött valódi mesterséggé. Biztos kilátásaink
vannak, hogy az ügy nem fog a dilettantismus fokán meg
állapodni, pedig nálunk sok egyéb dolog a kilátás hiánya miatt
azon felül nem emelkedett, A kitartás egyaránt óhajtandó az
írók, kiadók és olvasók részéről.«
A Nép Könyve nem hozta meg azt a sikert, a mit a munka1

összegyűjtött munkái. V. 431.
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társak buzgalmától és a ráfordított tevékenységtől várni lehe
tett volna. A közönség nem értette meg törekvéseiket és nem
pártolta a vállalatot. Azonkívül háttérbe szorították az egyre
szaporodó rokon természetű vállalatok is, különösen a vele
majdnem egyidőben meginduló Vasárnapi Újság. Ez alapjában
tulaj donkép szintén az ő irányukat követte, de formája, a heti
folyóirat, a közszükségnek inkább megfelelő volt. Két évi fenn
állás után, 1856-ra egy új folyammal tesznek kísérletet a szer
kesztők. A Nemzeti Múzeum kézirattárában van az a levél,
a melyet Csengery és Kemény ennek az ügyében 1856 szeptem
ber 10-iki kelettel Heckenast Gusztávhoz intéztek. A levél, a
mely a mindkét részre vonatkozó feltételeket és kötelezettsége
ket tartalmazza, — úgy látszik, — szerződésül, vagy a szerződés
alapjául szolgált. A bennefoglalt megállapodások közül ezek az
érdekesebbek : a vállalatot a szerkesztőknek kell ellátni kéz
iratokkal, a díjazás 40 pengő forint nyomtatott ívenkint; ha az
előfizetők száma a 2500-at meghaladja, Heckenast a feles be
vételből 10 százalékot fizet nekik. A megegyezés 6 évre kötelezi
a feleket, de ha az előfizetők száma egy év alatt 2000-re nem
emelkednék, a kiadónak szabadságában áll a vállalattól vissza
lépni.
Azonban az újabb vállalkozás nem járhatott a kívánt
eredménynyel, mert egy kötet megjelenése után az új folyam
is megszűnt. Ekkor különben már más feladatok foglalták le
úgy Kemény, mint Csengery munkásságát.
Kemény, a ki a Pesti Naplónak alapítása óta munkatársa 1855-1859.
volt, sőt annak az irányítására majdnem állandóan erős be
folyást gyakorolt, 1855 közepén átvette a lap szerkesztését.
A Naplónál elfoglalt helyzete legalább névleg több ízben vál
tozott, de ő a következő évtized végéig megmaradt a lap és
az egész magyar hírlapirodalom első publicistájának és mint
ilyen jelentékeny, nem egyszer döntő tényezője az egész idő
szak politikai alakulatainak. A publicista mellett azonban
nem hallgat teljesen a szépíró sem. A politikai szünetek idején
több regénye keletkezik Keménynek és írói fejlődésének művészi
tisztultság tekintetében elért legmagasabb emelkedése épen
az 50-es évek második felére esik.
Kemény azonban ez idő alatt nemcsak mint néhány regény
írója állott az irodalommal összeköttetésben, hanem folytono
san szerepet játszott az akkori irodalmi mozgalmakban is.
Szerkesztősége reformot jelent a Pesti Naplónak nemcsak poli
tika] ában, hanem irodalmi irányában is. Keményről, mint szer
kesztőről Gyulai ezt a jellemzést adja : »Erősíteni törekedett a
nemzeti összetartás szellemét, hőn ápolta az irodalom, tudomány
és közintézetek érdekeit és buzdította a nemzetiséghez való hűsé
get« . Kemény nemcsak arra törekedett, hogy lapja mint politikai
orgánum töltse be azon hivatást, a mit az 50-es évek viszonyai
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azon laptól megköveteltek, mely egyedül szolgálta függetlenül ésmás tekintettől menten a nemzet érdekeit, hanem a lap irodalmi
részére is nagy gondot fordított. Gyulai írja, hogy ez időben
a politikai lapok egyszersmind irodalmi közlönyök is voltak
és az irodalmi tartalom a korviszonyok következtében épen
az 50-es években állott legszorosabb kapcsolatban a politikaival..
Különösen a Pesti Napló volt az, a mely rendszeresen igyekezett
szolgálni az irodalmat és a politikáin kívül bizonyos irodalmi
színezetet is igyekezett kifejezésre juttatni. Kemény Csengeryre bízta ugyan a Napló tárezájának a vezetését, de maga is
folytonosan befolyással volt arra. Szerkesztősége idején is állan
dóan figyelemmel kísérte az irodalmi jelenségeket és gondos
kodott a viszonyoktól felszínre vetett kérdések tárgyalásáról.
Hogy érdeklődése az irodalom ügyével bármiképen összefügga
körülményre is mennyire kiterjedt, mutatja egy szerkesztői meg
jegyzése, a mi Gyulainak Obernyikről szóló emlékezésére vonat
kozik. Tudniillik Gyulai arról szól itt, hogy Degré Alajos panaszos
levelet intézett hozzá, a mely szerint Obernyik temetésén »bot
rányig« kevesen jelentek meg az írók, színészek és közönség
részéről. Kemény menti e részvétlenséget, s azzal magyarázza^
hogy a ragály tartotta vissza az embereket és a gyászjelentést
is pontatlanul hordták szét.
Kemény és Csengery kiterjedt írói összeköttetései módot
nyújtottak arra, hogy minél tartalmasabbá, magasabb szín
vonalúvá tegyék a lap tárczáját. Mint szerkesztő, Kemény
most helyet adhatott az irodalmi mérsékelt párt törekvéseinek
és valóban azt látjuk, hogy a párt tagjai, az ő íróbarátai, most
a Napló körül csoportosulnak és főképen ott fejtik ki munkás
ságukat egészen a 60-as évek elejéig. A legjobb íróktól és szak
tudósoktól kerülnek ki így a Napló közleményei és sokszor
értékes czikkeket találunk közöttük. A meggyőződés, hogy
a politikai lapok elterjedtségüknél fogva nagyban előmozdít
hatják a tudomány népszerűsítését, tért nyit a Naplóban
essay-szerű közleményeknek, a melyek népszerű modorban
tudományos kérdéseket tárgyalnak. A még mindig egyedül állá
tudományos folyóirat, Toldy Űj Magyar Múzeuma, czéljánál
fogva sem adhatott ezeknek helyet, a Napló közönsége azonban
szívesen fogadta őket. Vannak közöttük nyelvészeti dolgozatok,,
mint a milyen pl. az a polémia az 1856. évfolyamban a 398—401.
számokban, a mely ezt a különös czímet viseli: »Alázatos
esedezése az alúlírt Bennetuc szónak, testvére Bennünket
nevében is Báró Kemény, Hunfalvy Pál és Greguss urakhoz,
mint az Angyal Pál úr által kinevezett semmitőszék tagjaihoz.«
E polémia vívta ki a polgárjogot az irodalmi nyelvhasználatban
a »minket« mellett a »bennünknek«. — Jelentek meg azon
kívül a Naplóban történeti dolgozatok, melyek között különö
sen Csengerynek a már fentebb említett Történetírók és tör-
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ténetírás czímű czikksorozata a jelentékenyebb. Sokszor talál
kozunk még benne külföldi munkák ismertetésével is.
Ez időben a hírlapok olvasóközönsége már megkívánja,
hogy szépirodalmi műveket kapjon a lap tárczájában és Kemény
Naplója kielégítette e tekintetben is olvasóit. így mindjárt
az ő szerkesztésében megjelenő első szám tárczáját Arany
Tetétleni halmon czímű költeménye nyitja meg, a mit a 8-ik
számban tőle Szibinyáni Jank követ.1 Kemény tehát költői
művekkel is élénkítette lapját, de ebben az az elv vezérelte,
hogy csak valóban művészi becsűeket közöljön és Aranyon
kívül ritkán fordul is meg más költő neve a Pesti Napló hasáb
jain. Saját műveit kevéssé érdekfeszítő voltuk miatt sem tar
totta alkalmasnak tárczaregényként való közlésre. A Pesti Napló
tárczája számára Kemény szerkesztősége alatt is jóidéig Jókai
írta a regényeket. Mikszáth ezt mondja Jókai viszonyáról a
Naplóhoz és Keményhez : »A Pesti Napló vitte be a közönségbe
.a Jókai-kultuszt. A mint Kemény lett a szerkesztő, a Jókai
regényekre kevesebb súlyt kezdtek fordítani, persze csak a szer
kesztőségben. Kemény nem tartozott Jókai bámulói közé;
s teljesen szabad kezet hagyott a lap hasábjain Salamon Ferenczmek és Gyulainak, s azok egy pár czikkben éles kritikát eresz
tettek meg, nem törődve azzal, hogy ép e regények képezik
-a Pesti Napló vonzerejét. Jókai nem vette szívesen e kritikákat.
Különösen az bántotta, hogy épen a Napló hozta őket, ezért
kezdett elhidegedni a laptól. Mind kevesebbet kezdett írni
bele, míg egyszer végkép otthagyta. A mire Kemény is okot
adott egy gúnyolódó mondásával, mely hamar elterjedt írói
körökben. Az Elátkozott családdal örökre befejezte működését
a Naplónál. Nem is igen lehetett ott maradása. A haragos
kritikusokhoz utólag Csengery Antal is csatlakozott, szóval
Kemény egész udvara, melyhez hozzátartozott Pompéry,
Danielik.« Alapjában véve mindez csakugyan megfelel a való
ságnak. Kemény nem tartott túlságosan sokat Jókairól. S ez
érthető ; nem a féltékenység oka ellentétüknek, hisz személyesen
mindig jó viszonyban voltak, hanem írói jellemvonásaik különneműsége. Kemény szellemének gyakran visszatetsző volt
Jókai könnyedsége, a mely nem egyszer szinte felületes
ségbe csapott. Neki, a ki mindent komolyan vett, többször el
kellett ítélnie Jókait, a ki talán nem mindig becsülte meg
saját tehetségét és művészetét; így a sokszor szigorú kritikák
forrása a jóakarat volt, hogy a költőt igazi képességei kifejtésére
ösztönözzék.
PAIS DEZSŐ.
.» Az első úgy jutott Keményhez, hogy mikor Arany 1855 pün
kösdjén néhány napot Pesten töltött, ő e költeményt, a mely már
Szilágyi Sándornak is tetszett, lefoglalta a Napló tárczája számára,
a minek a szerkesztését már akkor szándékában volt átvenni.

