B. KEMÉNY ZSIGMOND MINT KIR. TÁBLAI
S KORMÁNYSZÉKI KANCZELL1STA.
Az 1837-ik évi politikai küzdelmek rég szunnyadó vágyakat
ébresztettek fel Kemény kapudi magányában. A két vármegyé
ben, hol az ifjú báró birtokainál fogva érdekelt fél volt, épen a
b. Kemény-családnak egy-egy kiváló tagja nyert többséget :
Alsó-Fehérben b. Kemény Dénes, Kolozs megyében b. Kemény
Ferencz. Az egyiknek puritán jelleme s rendkívüli szónoki tehet
sége az ellenzéki vezérséget szerezte meg ; a másikat törvény
tisztelete s alkalmazkodó természete miatt gyorsan emelte a
népszerűség s az udvar kegye az országos elnöki méltóságba.
Valószínű, hogy Kemény Zsigmond megfordult- Szebenben is.
Erre váll Erdély közélete czímű tanulmányában a szebeni ország
gyűlés mesteri rajza, melynek középpontjában gr. Bethlen
János alakja áll. S ha az ifjú politikus látta rokonainak sikerét,
a politikai kelepczék eredményeit s Ferdinánd föherczeg kudarczát, mért ne remélhetett volna maga számára is egykor szerepet
a szabadelvű eszmék harczában, s mért ne színezte volna ki a
jövőt, mely elismeréssel, hatalommal s eszméinek győzelmével
kecsegtette? Komoly politikai tervek indították arra, hogy jogi
tanulmányait a marosvásárhelyi királyi táblán fejezze be, honnan
egykor tanára s rokonai fényes közpályájukra indultak el.
Kemény Zsigmond életének vázlatos rajzaiban a maros
vásárhelyi tanulmányokról néhány homályos s ellentmondó
megjegyzés szól. Az ujabbkori Ismeretek Tárának czikke szerint
Kemény 1837-ig Kapudon olvasott s gazdálkodott, akkor az
erdélyi joggyakorló ifjúság gyülekezőhelyére ment s ott maradt
1839-ig.1 Körülbelül az Ujabbkori Ismeretek Tárának adatait
ismételte Gyulai Pál a Vasárnapi Újságnak 1866-ik évi folya
mában, 2 s Szász Károly B. Kemény Zsigmond
emlékezetében?
de mindegyik kiemelte, hogy Kemény egy évet töltött Vásár
helyen. Még nagyobb nyomatékkal emlegeti ezt Beksics Gusztáv, 4
s értesülése feltétlenül hiteles ; neki maga Kemény beszélhette
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el, miért szakította meg egy év múlva jogi tanulmányait. Hogy
azonban az 1837-ik s 1838-ik évnek mely részére esik az egy évi
joggyakorlat, azt csak néhány újabban előkerült adatból álla
píthatjuk meg. Ezek szerint Kemény Zsigmond 1838 június
20-án már nem volt Vásárhelyen, sőt már május 25-ike előtt
tett lépéseket, hogy másutt keressen magának új munkakört.
Ha tehát egy egész évet töltött el az ügyvédi vizsgára való készü
lettel, akkor 1837 tavaszán, körülbelül május elején esküdt fel
a királyi tábla Írnokai közé.
A falusi élet egyhangúsága után elég izgalmat s változa
tosságot ígért Marosvásárhely az ifjú kanczellistának.
A város a székely szellem alkotása. Székely ügyesség vonta
meg a nyílt terek s girbe-görbe utczák vonalait a kereskedelem
és ipar számára. Székely ügyesség szerezte meg azokat a köz
művelődési s politikai intézményeket is, melyek Vásárhelynek
kiváltságos helyet biztosítottak Erdély közéletében. A régi refor
mátus kollégium, a királyi tábla, egy-egy bál, megyegyűlés,
vagy vásár érdekes közönséget vonzott a város falai közé. Ernyős
székely szekerek, könnyed úri fogatok, füstös czigánycsapatok,
bocskoros, havasi oláhok tarka vegyületben gomolyogtak Vásár
hely piaczán. A sürgést-forgást azonban inkább a nyugtalan
székely vér idézte elő, mint az igazi üzleti szellem. A gyakorlati
életelvek mögött ott settenkedett a könnyelműség, a számítás
mögött a művészi kedvtelés. Mindez a városnak derült jellemet
adott ; még a múlt emlékei is úgy tűntek fel, mintha csak az
volna egyetlen hivatásuk, hogy a boldog jelennek támasztó
pilléreiül szolgáljanak. 1
Kemény Zsigmond érdeklődésére elsősorban az a díszes,
barokkízlésű épület számíthatott, melybe a királyi tábla ű z
évvel előbb költözött. I t t terjesztették be az ügyvédek feleletei
ket ; itt gyűltek össze ülésre a táblai elnök vezetésével az ítélőmesterek s a táblabírák. A megszokott képhez tartoztak a kilin
cselő, ügyes-bajos emberek, továbbá a táblai Írnokok, kik kard
jukat csörtetve haladtak végig a folyosókon. 2
A vásárhelyi királyi tábla Erdély főtörvényszéke volt, a
bíróság azonban nem állott hivatása magaslatán s nem tudta
függetlenségét a kormányszék beavatkozásával szemben meg
védeni. A mint az udvari kanczellária magához ragadta a főkor
mányszék jogait, úgy kisebbítette ez viszont a királyi tábla
hatáskörét. Az ellenzék, különösen b. Kemény Dénes, azt vetette
a kormány szemére, hogy az igazságszolgáltatás alapjait ingatta
1
Marosvásárhelyről becses adatokat szolgáltatnak a következő
m u n k á k : Kőváry Lászlótól Székely honról {1841), Orbán Balázstól
A székelyföld
leírása IV. (1870.)
2
A kir. táblára nézve a következő munkák nyújtanak felvilágosí
tást : 1. Az erdélyi törvényes királyi tábla számára 1777-ik esztendőben adott
Rendszabás, mely magyarra fordíttatott Maros-Vásárhelyt 1825-ik esztendő
ben. Kolozsvár, 1828. 2. Magyar pertan Dósa Elektől. 1861.44—46. 1.
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meg. 1 Nagy veszedelemmel járt ez Erdélyben, hol a jog oly
különböző értékű forrásokból fakadt. A jogrend kárára nagy
tere jutott így az ítélkezésben az önkénynek s az ügyvédi fogá
soknak. Valószínű, b. Kemény Zsigmond benyomásait vázolta
az Üjabbkori Ismeretek Tárában b. Kemény Dénes életrajza,
melynek stílusa s egész szelleme b. Kemény Zsigmond tollára vall.
Az életrajz így elemzi az ifjú kanczellista tapasztalatait : »Leg
előbb megbotránkozott, midőn észrevette, hogy tanítói, kik a
kir. táblának leghíresebb ügyvédei voltak, a törvényt, a szokást,
a gyakorlatot, a döntvényeket és a felső határozatokat annyira
összezavarják, hogy mikor valamely törvényes eljárást hoznak
fel, maguk sem tudják, melyik a felemlítettek közül annak valódi
alapja. S még inkább megbotránkozott, midőn idővel kénytelen
vala meggyőződni, hogy a papirra írt s az életben használt tör
vény között rémítő különbség van. 2 « A czikkíró e kettős aka
dályban látta az erdélyi jogtudomány bonyodalmasságának s
elvtelenségének okát.
Ezek után nem csodálkozhatunk azon, a mit Beksics
Gusztáv említ, hogy Kemény Zsigmond kevesebb időt töltött
az akták, mint a könyvek között. Elvette a törekvő irnok
kedvét a tábla életétől a laza fegyelem is. B. Kemény Dénes
életrajzírója is megjegyzi az Üjabbkori Ismeretek Tómban, hogy
a marosvásárhelyi királyi táblán az írnokok még a magyar
országi jurátusoknál is kevesebb gondot fordítottak jogi műve
lődésükre, s többnyire kardcsörtetesbol és tánczvígalmakon
űzött rakonczátlankodásokból állott minden foglalkozásuk.
Még inkább megbomlott a rend az országgyűlés idején, mely
az ítélőmestereket s a táblabírákat állandóan Szebenben foglal
koztatta. A zavart növelte az elnökváltozás is. A régi elnököt
már 1837 őszén új tisztségre jelölte az országgyűlés ; az új elnök,
Dániel Elek pedig csak az országgyűlés befejeztével, 1838 április
5-én foglalta el székét, 3 s mint Nopcsa Elek udvari kanczellárhoz intézett levelében írja, pusztán erélyes fellépésével tudott
rendezett viszonyokat teremteni. 4
A királyi tábla visszás hatását bizonyítják Kemény Zsig
mond költői műveiben az igazságszolgáltatás torzképei is.
Vásárhelyi benyomások után adott Kemény mindjárt első
regényében a törvényszéknek oly megalázó szerepet. 5 Későbbi
regényeiben is szívesen gúnyolta ki a tekervényes ügyvédi ész
járást. Talán Gyulai Pál fontoskodó ügyvédei: Görbéi és Gőri
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Az 1837-ik évi erdélyi országgyűlés jegyzőkönyve. 152. 1.
2
Üjabbkori ismeretek Tára. V. 1853. 52. 1.
3
Erdélyi Hiradó. 1838. 34. sz.
4
Az Országos Levéltárban az erdélyi udv. kanczelláriának elnöki
vegyes iratai közt van Dániel Eleknek Nopcsához 1838 decz. 24-én írt
levele.5
Lásd Izabella királyné és a remete ez. regény tervét B.. Kemény
Zsigmond hátrahagyott munkáiban. 1914.
9*
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is Vásárhely híres ügyvédeinek köszönhetik jellemüket s gon
dolkozásuk módját. 1
Mindazáltal Beksics Gusztávnak az a meggyőződése, hogy
Kemény Marosvásárhelyt gyűjtötte jogtudományi ismereteinek
legbecsesebb elemeit. Valóban művelt jogásztársaság verődött
össze a székely fővárosban. Dósa Elek maga felért egy egész
akadémiával. 2 A híres kollégiumi jogtanár ép oly büszkesége volt
Marosvásárhelynek, mint id. Szász Károly Nagyenyednek. Elő
adására messzevidékről tódult Erdély ifjúsága. Szónoki tehetsége
s szakműveltsége vetekedett enyedi tanártársáéval. Erdélyhoni
jogtudományában ő foglalta legteljesebb rendszerbe Erdélynek
magán- és közjogi viszonyait. 3 A külföldi jogi irodalommal főkép
a németországi egyetemeken ismerkedett meg ; innen szerezhette
gazdag könyvtárának legbecsesebb köteteit is.
A becsvágyó kanczellista akarva sem kerülhette volna ki
a kiváló jogtudós hatását. Még kevésbbé sikerült volna ez
id. Szász Károly tanítványának, hisz Dósát enyedi tanártársá
hoz elveik rokonságán kívül benső barátság fűzte. Dósa társaságá
ban Kemény jobban megismerte Erdély törvénykönyveit, m i n t a
királyi tábla hivatalszobáiban ; itt az európai jogi irodalom magas
latáról tekinthetett az Apfrobata és Compüata kiválóságaira s
fogyatkozásaira. Beksics írja, hogy Kemény vásárhelyi jogász ko
rában egész jogtudományi könyvtárt olvasott végig s tanulmá
nyait nagyszámú jegyzeteiben foglalta össze. Valószínű, hogy az
áttanulmányozott jogi művek nagy része Dósa Elek könyvtárából
került ki, mely körülbelül félezer kötetből állott.
Marosvásárhely azonban nemcsak jogi ismeretekkel gaz
dagította Kemény Zsigmondot, hanem mozgásba hozta költői
kedélyét is. Az ifjú bárót nem igen csábították irnoktársainak
zajos mulatságai, de azért érzésvilágát mélyen foglalkoztatta
a városnak s vidékének társadalma. A közelben volt gróf Teleki
Domokosnak gernyeszegi kastélya, a Maros mentén meg fel
egészen Vécsig itt is, ott is lakott egy-egy Kemény báró.
Különösen gyengéd érzelmek vonzották az ifjút a Maros
völgyének egyik érdekes pontjához : Malomfalvához. Itt — nem
messze Vásárhelytől — a Maros partján meredek ormon állott
b. Kemény Pál udvarháza. A földszintes úrilak szerényen húzó
dott meg a magaslat tetején, de a ki a bőséget többre becsülte
a fénynél, a kedélyt és szellemet a kimért udvariasságnál, az
kedves emlékekkel távozott Malomfalváról. B. Kemény Pál
otthonában tanyát üthetett a honfiúi bánat, politikai ábránd
s gondtalan öröm, csak az unalomnak nem jutott helye ; messzire
1
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"Gyulai Pál.
Dósa Elek életrajzát Koncz József állította össze A marosvásár
helyi 3ev. ref. kollégium története (1896.) czímű munkájában. 355—$77. 1.
Dósa Elek : Erdélyhoni jogtudomány. I. Közjogtan. II. Magán
jogtan. III. Pertan. Kolozsvár, 1861.
. . .
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elűzte onnan az érdekes vendégsereg, a házigazdának eredeti
egyénisége s nagy családja. 1
Mióta Kemény Zsigmond felesküdött a királyi tábla Írnokai
közé, kedvelt vendége volt a malomfalvi b. Kemény-családnak ;
esetlen külsejét senki sem rótta fel bűnül, ellenben mindenki
becsülte nagy műveltségét. Egy baleset még bensőbbé tette a
szíves viszonyt. Kemény Zsigmond egyszer Vásárhelyt kificzamította karját. Elhagyatottságában kettős örömmel engedett
rokonai meghívásának, Malomfalvára költözött, hol Kemény
Pálné báróné részesítette gondos ápolásban. Heteket töltött
ekkor a kedves családi körben, felgyógyulása után pedig szinte
állandóan ott maradt s ritkán rándult be Vásárhelyre.
A magaslat, melyen b. Kemény Pál udvarháza állott,
Kapudra emlékeztette Kemény Zsigmondot. Gyönyörű kilátás
nyílt innét a gazdag völgyre, hol a Ny arád a Marossal egyesül ;
a széles látókört zöld hegyek, távoli kék csúcsok, a Hargita s
a görgényi havasok szegélyezték. Egyébként Kapud teljesen
ellentéte volt Malomfalvának. Ott Keményt komor csend,
lemondás vette körül, itt élénk mozgoíom és derült életnézet.
Érdekes tanulmány tár gyúl kínálkozott magának b. Ke
mény Pálnak egyénisége. Szelleme hajlott a cynismusra, de azért
rajongásig szerette hazáját s egyházát ; értük, mint ellenzéki
politikus s a marosvásárhelyi kollégium fögondnoka, a leg
nagyobb áldozatokra kész volt. Erőszakosságát jó szíve fékezte.
Szenvedélyes természete heves politikai harczokba sodorta ;
évek óta állott közkereset alatt. Szerette a jó életet, de főélvezete
a szellemes eszmecsere volt. Barátai s vendégei főkép a szellemi
arisztokráczia köréből kerültek ki. Legbizalmasabb barátja id.
Szász Károly, egykori tanulótársa volt, kinek nemes jelleme a leg
válságosabb pillanatokban is uralkodott a báró szenvedélyein.
Gyakran megfordult Malomfalván Dósa Elek, a hű politikai
bajtárs. Sűrűn ellátogatott Vásárhelyről Bolyai Farkas, a láng
eszű mathematikus is, ki merész bölcseletével a végtelenség
titkait kutatta. A különcz tudós gyakran magával ragadta a
társaságot, fiikor képzelete az ég és föld között csapongott, s az
emberről, mint egy magasabb egység részéről beszélt. 2 Legna
gyobb mozgalmat idézett elő az udvarházban a hét gyermek,
kik közül hat leány s egy fiú volt.
A malomfalvi társaságban Erdély szellemi vezérei nyilat
koztak a politika, irodalom s tudomány kérdéseiről. Gondola
taikból valami magasztos életnézet alakult ki. Mindnyájan
nagy eszmékért küzdöttek s eszményeikért mindent koczkáz1
A malomfalvi b. Kemény-család életére s a b . Kemény Zsigmond
nak Malomfalván töltött napjaira vonatkozó adatok b . Kemény Pál
unokájától,
Léczfalvi Gyárfás Endrétől, származnak.
2
V. ö. KonczJózsef : A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története.
(1896.) 271—338. 1., és Bedőházi János : A két Bolyai. 1897.
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tattak. Minél többször elemezte Kemény az érdekes egyénisé
geket, annál inkább meghódolt nemes rajongásuk előtt. így
vett részt világnézetének kifejtésében mindaz, a mi szépet és
nagyot Erdély gondolt és érzett.
A malomfalvi társaság fögyönyörűsége a magas röptű gon
dolat s a szép tett volt. Mennyi ösztönt adott e szellemi légkör
Kemény Zsigmondnak a gondolkodásra és munkára ! Hitelt
érdemlő adat szerint sokat tanult és írt Malomfalván. Itt írta
azokat a czikkeit is, melyekkel az irodalomban fellépett. Talán
épen id. Szász Károly és Dósa Elek helyezték el az ifjú báró dol
gozatait a Nemzeti Társalkodóban. Becses emlékei ezek a forrongó
lélek világának.
Az első czikk a Nemzeti Társalkodónak 1837 deczember
5-iki számában Gondolatok czímmel jelent meg. 1 Itt Kemény
az egyéneknek, nemzeteknek s az emberiségnek életéről nyilat
kozik ; kilencz gondolattöredéke tulaj donképen világtörténeti
tanulmányainak s köz vetetlen megfigyeléseinek visszhangja.
A második czikk, mely az 1837 deczember 25-iki szám elejét
foglalja el : Két levél a bajviadalról.2 Az első levelet Kolostori
írja Gyerőhöz, a másodikat Gyerő Kolostorihoz. Az első levél
szerint a párbaj a középkori világnézet terméke és semmiképen
sem illik a jelenkorhoz. A második levélíró a jelenkori párbajnak
lélektani alapját keresve, a társadalmat támadja, mely sem
műveltségével, sem törvénykönyvével nem biztosította a becsület
védelmét s ennélfogva az élet koczkáztatására kényszeríti az
megtámadott becsületet.
Már Kemény első irodalmi dolgozataiban jelentkezik az
erklöcsi és történelmi felfogás összhangja, a történeti tragédiák
nak és regényeknek éltető lelke. Már itt feltűnik a későbbi
publiczistának éles dialektikája. A fiatal czikkíró szereti a nagy
történeti távlatokat, de valójában igazi elemző tehetség, a mely
a látszat mögött a rejtett okokat s a bonyolult lelki jelenség
mögött az egyszerű elemeket kutatja. Gondolkodásában van
valami a kornak képzelt és valódi világfájdalmából. Szeme szinte
keresi az ellentéteket s gyorsabban meglátja az árnyékot, mint
a fényt. A komor hangulatot még enyhíthetné az előadás könynyedsége, de az író valósággal meggyötri a nyelvet s örökös
harczban van a formával.
Még határozottabban domborodik ki Kemény Zsigmond
nak ifjúkori egyénisége A mohácsi veszedelem okairól czímű
értekezésében. E dolgozat közlését a Nemzeti Társalkodó 1838
1
A czikk »Kemény 'Sigmond« aláírással a Nemzeti Társalkodónak
második
félévi folyamában a 364—366. lapokon jelent meg.
2
A levelek, melyeknek képzelt szerzői a Magyar-gyerő-monostori
Kemény bárók előnevén osztoztak meg, a N. T.-nak II. félévi folyamában
a 385—393. lapokat foglalják el. A czikk alatt Kemény Zsigmond neve áll.
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márczius 13-án kezdte meg s az április 3-iki számban végezte. 1
Keletkezését tehát vagy 1838 elejére, vagy Gyulai Pál nézete
szerint 1837-re kell tennünk. Keményt történeti értekezésében
a nagy nemzeti katasztrófa foglalkoztatja, ugyanaz a kor,
melynek rajzát Kapudon a Históriai töredék első részében állí
totta össze. 2 Mikor az író a mohácsi veszedelem okiit kutatja,
tulaj donképen kapudi tanulmányainak végső eredményeit öszszegezi. Értekezésének anyagát nagyrészt a Históriai töredék
s így közvetve Engel történeti müve szolgáltatta, de teljesen
új az adatok csoportosítása, a szerkesztő erőnek első határozott
jele. Itt már minden adat arra vonatkozik, miként döntötte rom
lásba a magyar oligarchia a magyar nemzetet. Ezt a gondolatot
magyarázza a középkori magyar oligarchia története, a I I . Ulászló
és II. Lajos uralkodása alatt tartott országgyűlések rajza s a
királyi hatalom főeszközeinek : az országtanácsnak, kincstárnak
s hadseregnek jellemzése. Ez alapgondolat világánál Kemény
előtt a nemzet múltjából egy nagyarányú tragédia bontakozik
ki, melynek mozgatói az önző oligarchia, az árnyékkirályság s
az edzett török faj. A történetírói s költői érdek mögött még
politikai czél is lappang. A fiatal történetíró, míg a nemzeti
süllyedés bölcseletét kutatta, valójában saját korára gondolt,
»a hon értelmi, erkölcsi és nemzeti újjászületésének fáradságos
munkájára«, s a halál képével életre, a pártviszály jeleneteivel
összetartásra akarta buzdítani nemzetét.
Kemény Zsigmondnak lelkes történeti rajza teljesen össz
hangban volt a malomfalvi társaság szellemével. Itt a kritika nem
sok ügyet vetett az értekezés fogyatkozásaira, az előadás egye
netlenségére, annál szívesebben emelte ki a czikkíró kiválóságait.
Szász Károly püspök feljegyzése szerint id. Szász Károly is
büszkeséggel s szeretettel beszélt tanítványának első fellépéséről,
s nem győzte dicsérni a történelmi értekezésben a lélektani
felfogást, a bölcseleti tartalmat s a költői alakítást. 3
Malomfalván tervezte s kezdte meg Kemény Zsigmond
első nagyobb költői alkotását, Izabella királyné és a remete czímű
regényét is. Képzeletét, mint egy évvel előbb, újra Martinuzzi
tragédiája s Erdély végzete izgatta. Nem véletlen, hogy az ifjú
költő néhány megrázó esemény színhelyéül épen azt a szép
völgyet választotta, melynek képe oly kedves emlékekkel nyo
módott lelkébe. A regényben Martinuzzi párthívei s ellenfelei
a Vásárhelytől Nyaradig terjedő síkon ütik fel sátraikat ; a
lángeszű államférfiú itt babonázza meg beszédével az ország
gyűlést ; hívei itt rombolják le Handorfy házát, s a diadalmas
1
Az értkezés a N. X.-ban az 1838-ik évfolyam első felében a 11., 12.
és 13. számban a 89—93., 97—101. s 105—110. lapokon foglalt helyet.
2
A »Históriai töredék« B. Kemény Zsigmond hátrahagyott munkáiban jelent meg. 1914.
3
Szász Károly : B. Kemény Zsigmond emlékezete. Kisfaludy-Társaság
ÍMapjai. Üj folyam. X I I .
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párt töredék itt mutatkozik be egy nyárádtöi kocsma keretében. 1
így szövődtek a költői alkotásba a környezet benyomásai.
A hosszú együttlét mind több meg több szállal kötötte
Kemény Zsigmondot Malomfalvához. Rokonai szinte család
tagnak tekintették. Különösen gyengéd viszony fejlődött Zsigó
báró s a fiatal Póli bárónő között.
A bárónő tizenhetedik évéhez közeledett, mikor Kemény
Zsigmonddal megismerkedett. Törékeny termetén a leánykor
varázsa Ömlött el, arczvonalait a szellem jelei tették vonzókká ;
voltak, kik nagy, kék szemét tartották különösen szépnek.
A bárónő legszebb ékessége mégis átható értelme s a köznapin
felülemelkedő gondolkodása volt. Nemesen gondolkodott a nő
hivatásáról, erkölcsről, hazáról; később is, mint feleség és anya
egyaránt tudott erélyes és önfeláldozó lenni. Zsigó báró sokat
foglalkozott fiatal húgával, s a bárónő később is hálával emle
gette, hogy Kemény Zsigmondtól tanult meg gondolkodni.
A baráti viszonynak e meghatározása is azt mutatja, hogy
a két fiatal lélek sok időt töltött egymás társaságában. Mennyi
alkalmat nyújthatott nekik a bizalmas együttlétre a hatalmas
nagy park ! Hányszor sétáltak együtt a gyümölcsösben, hányszor
pihentek meg a fenyőfák alatt, miközben az ifjú költő az eszmék
rengetegén vezette végig barátnéját ! Egy ilyen séta emléke
sokáig megmaradt Póli bárónő emlékezetében. Ez alkalommal
a Maros partján haladtak egymás mellett, s Kemény nagv csomó
írását levelenként hajigálta a rohanó folyóba. A bárónő védel
mébe vette az iratokat, de kérő szava hatástalan maradt. Mikor
Kemény az utolsó levelet is a habok közé dobta, így szólt :
— No balga leány, ez aztán igazán bolondság volt.
A széplelkű leány a nehézkes külső mögött is felfedezte s
nagyra becsülte a rendkívüli szellemet, de vonzalma nem lépte
át a tisztelet s őszinte rokonérzés határát. Ezt árulják el azok a
szép sorok is, melyekkel a nemes női szív, mint síri virágokkal
kereste fel a boldogtalan költő sírját.
— Bocsásson meg — szól a költő öcscséhez, Jánoshoz inté
zett levél — ha soraim által alkalmatlanságára esem ! Nem
tudtam megállani, hogy az általam oly nagyon becsült Zsigó
halálánál részvétem ne nyilvánítsam! Annyit volt szülőim
házánál, hogy úgy tekintettem hajdan, mint idősb testvért s igen
hálásan emlékeztem később is reá ; tőle tanultam legelőbb
gondolkodni. 2
De vájjon a szél egyformán ingatja-e meg a fák leveleit,
s ugyanaz a viszony egyformán hat-e a különböző egyénisé
gekre ? Kemény Zsigmond, ki egész életében rajongó tisztelője
1
Lásd az Izabella királyné és a remete czímű regény töredékeit
B. Kemény Zsigmond összes műveinek. V. kötetében (1897.) s B. Kemény Zs.
hátrahagyott munkáiban. (1914.)
' 2 Léczfalvi Gyárfás Domokosné szül. Kemény Póli bárónő levele
a b . Kemény-család pusztakamarási levéltárában van.
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volt a nöiségnek, aligha csak tanítványát látta távoli rokoná
ban. Talán először érezte egy kedves leány közelségének varázsát,
ki .rokonérzéssel vonzódott hozzá. Aztán Kemény költő volt,
gyönyörködött a feslő bimbóban is ; mennyivel inkább érde
kelhette lelkét a fiatal leány, ki napról-napra új meg új érzé
sekkel s eszmékkel lepte meg ! Mély kedélye mindig vágyott a •
családi boldogság után, egy kis zúg után, hol gyöngéd nő szere
tete védi az élet viharaitól. Miért ne suhantak volna lelkén át
ez ábrándok a szép családi körben ? Erre mutat az a bizalom
is, melylyel a zárkózott jellem távoli rokona társaságában
megnyílt.
Póli bárónő nem is sejtette, mi megy végbe az ifjú költő
lelkében ; azok közé a nők közé tartozott, kiknek szíve csak egy
szer szeret, de aztán rendíthetetlenül ragaszkodik szerelmének
tárgyához. Az ö szíve is akkor szólalt meg, mikor a malom
falvi udvarházban feltűnt Gyárfás Domokosnak, a későbbi
ellenzéki népszónoknak férfias alakja. A bárónő 1838 végén
váltott jegyet szíve választottjával. Ekkor már Kemény Zsig
mond elköltözött Marosvásárhely vidékéről, de úgy látszik,
valami még egyszer visszahozta Malomfalvára. Talán épen a
bárónőtől akarta megtudni a valót. Ekkor fejlődött ki köztük
a következő párbeszéd.
— Csakugyan megy maga férjhez Gyárfás Domokoshoz ?
— Igen.
— Gyárfás Domokos szép ember.
— Az.
— Mondják, hogy ügyes ember is.
— Az. De értse meg, Zsigó, hogy nem azért megyek
hozzá, mert szép, sem azért, mert ügyes, hanem azért, mert
szeretem.
Ezek után nem alap nélkül bosszantotta feleségét Gyárfás
Domokos azzal, hogy ő volt Kemény Zsigó első szerelmének
tárgya ; de érthető az is, hogy Gyárfás Domokosné sohasem
vállalta el ezt a szerepet. Ügy látszik, Kemény Pólika bárónő
mélyebb hatást tett Kemény Zsigmondra, mint gondolta. A mély
kedélyű ifjú titkolt ábrándokkal vette körül az együtt eltöltött
szép órák emlékét. Magános óráiban, költői munkája közben
gyakran megjelent képzelete előtt a leányos termet, a dús für
tökkel körülvett, szellemes arcz s a nagy kék szem mély tekin
tete. Ügy tetszik, mintha az ifjú költő az érdekes ábrándképet
másolná, mikor első regényének elején egyik nőalakját, Hedviget,
néhány vonással vázolja elénk. Mintha malomfalvi emlékek
rejtőznének e leírás mögött.
— S valósággal nem is közszerű szépség volt Hedvig. Leg
vonzóbb szögarcz, arany haj pazérul dús fürtökben, sötétkék
szem, hol annyi kedély s szendeség közt bizonyos túlvilági
ihletettség merengett, hattyúnyak s termet, bájos önmagában,
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kétszer az azon bevégzettség előízletében, mit pár év oly kétség
telenül hozand meg. 1
Közvetve talán ez az ábrándos viszony is ösztönözte
Keményt arra, hogy minél előbb megszerezze a gyakorlati élet
pályákra szóló belépőt, az ügyvédi oklevelet. A főok mégis az
volt, mit Beksics Gusztáv említ. Egy évig foglalkozott Kemény
Zsigmond jogi tanulmányokkal, még pedig oly komolysággal,
hogy jogi műveltsége magasan felülmúlta a királyi táblai vizs
gálatok mértékét. Folyamodott tehát, hogy bocsássák az ügy
védi vizsgálatra. A királyi tábla ragaszkodott a formákhoz,
követelte a két évi gyakorlatot s nem teljesítette a kérést. E pedantériában talán már az új elnök erélyessége jelentkezett.
Keményt mélyen sértette a rideg eljárás, kilépett a királyi tábla
kötelékéből s — Beksics Gusztáv értesülése szerint — bosszú
ságában összes jogi jegyzeteit a Marosba dobta. 2 Ennek a jele
netnek volt szemtanuja Kemény Pólika bárónő.
Ez a jelenet az 1838-ik év májusának elején játszódott le,
mert már május 25-én megérkezett a főkormányszékhez Kemény
Zsigmond folyamodása, melyben a főkormányszéki Írnokok
közé való felvételét kérte. 3 A kérést elég gyorsan intézték el,
s már június 20-án fel is esküdt Kemény Kolozsvárott a guberniumban. 4
Sok becses emlékkel távozott Kemény Zsigmond a Maros
völgyéből; gazdag jogi ismeretek, felemelő hatások, nagyarányú
költői tervek foglalták el lelkét. Tavaszi pompába öltözött a
gyönyörű vidék, mikor Kemény tőle búcsút vett. A Maros és a
Nyárád habjai zöld rétek közt csillogtak, a mezőkön munkás
nép sürgött, a malomfalvi kertben meg virágzó orgonabokrok
közt dalolt a madár. Minden maradásra biztatta az ifjút, csak
nyugtalan szelleme űzte tovább ismeretlen, nagy feladatok felé,
melyeket az élet tartogatott számára.
Kemény Zsigmond ellenérzését a kormányszékkel szemben
bizonyára enyhítette az, hogy a szebeni országgyűlés törvényes
kormányt adott Erdélynek, de azért alig gondolt arra, hogy
életét hivatalszobákban morzsolja le. Valószínű, inkább tanul
mány kedvéért s J^obb terv hiányában lépett a guberniumi
Írnokok karába. Érdeklődésének elég anyagot szolgáltatott
Erdély legfőbb kormányzó hatósága. Gyakran megfordulhatott
1
Az Izabella királyné és a remete czímű regény töredékei B. Kemény
Zsigmond
hátrahagyott munkáiban. 1914.
2
Beksics Gusztáv idézett munkája. 29. 1.
3
Országos Levéltár. Erdélyi kormányszék. 1838-ik évi 5169. sz.
4
Az Országos Levéltár erdélyi osztályában az Album cancellariae
majovis soribarum ac juratorum notariorum reg. gubernialium czímű könyv
első kötetének 366-ik lapján Kemény Zsigmondnak következő, sajátkezű
bejegyzése áll : »Anno 1838 die 20 Junii praestito solito juramenti sacramento in numerum cancellistarum regio, gubernalium adscriptus sutn.
Sigismundus Kemény (református).«
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a gazdag levéltárban, mely érdekes visszapillantást engedett
Erdély történetébe. Később is keresett itt iratokat Wesselényi
számára, majd meg Toldynak ajánlotta fel, hogy a kormány
szék levéltárából szívesen küld neki adatokat. 1
Minél jobban megismerte Kemény a kormányszék szellemét,
annál inkább meg kellett győződnie arról, hogy romantikus
világnézete itt nem számíthat sikerekre. Látta a kegyhajhászás
ezer változatát ; látta a lelkes ifjút, ki csekély előmenetelért
legszentebb eszményeit tagadta meg ; látta a törtetőket, kik
kíméletlenül tiporták el az út jókban állókat. A sötét képek
ép úgy lehangolták kedélyét, mint a hogy elkeserítették barátját,
Farkas Sándort, ki tizennyolcz évi kanczellistasága után szinte
utálattal jegyzi fel naplójában hivatali pályájának emlékeit. 2
Barátjának sorsa valóban nem volt kecsegtető. Eveken keresztül
hátratételt szenvedni, mint az önérzetnek s a legnemesebb
ábrándnak áldozata, ép oly nehéz feladat volt, mint önbecsülés
nélkül érni el a hatalom csúcsait.
A kolozsvári társaság élete is sokkal tartalmatlanabb és
üresebb volt, mint az 1834—35-ik évi országgyűlés idején.
A nagy politikai mozgalmak hiányát nem tudták felejtetni a
bürokráczia tüntetései s a szalonok hamis örömei. Annál inkább
hatalmába kerítette Keménynek egész valóját az irodalom.
Czikkei figyelmet ébresztettek iránta a kolozsvári írókörökben,
s az ifjú író több rokonlélekre talált régibb ismerősei között.
Az előkelő társaság szemében is nagyot nőtt a könyv tekintélye.
A kolozsvári hölgyek olvasótáraságot alkottak s egyaránt lelke
sedtek Bulwer s Jósika regényeiért. P. Horváth Lázár hite szerint
alig volt művelt nő Erdélyben, ki nem érdeklődött b. Jósika
Miklós írói pályája iránt. 3 Valóban Jósika ekkor állott költésze
tének tetőpontján. Az Erdélyi Híradó diadallal jelentette 1838ban, hogy a kiváló regényíró müvei már új kiadásra szorulnak,
s hogy Az utolsó Bátorí az Akadémia nagy jutalmát nyerte el. 4
A kolozsvári színpad is gyakran szolgált magasabb irodalmi
czélokat, midőn Shakespeare, Hugo, Schiller, Kisfaludy s Vörös
marty drámái kerültek színre. 5 Ily benyomások között mind
határozottabban ébredt Kemény költői hivatásának tudatára,
s a költészet varázsa mellett elhalványult a hivatalszobák szürke
reménysége. Hogyan is illett volna az ifjú költő a kormányszék
világába, mikor egy-egy vállveregetésért nem cserélte volna el
1
L. Papp Miklós : B. Kemény Zsigmond levelei b. Wesselényi Miklós
hoz. Életképek. 1876. 46. és 47. sz. és Pais Dezső : B. Kemény Zsigmond
levele 2 Toldy Ferenczhez. Akadémiai Értesítő. 1910. 485. 1.
Bölöni Farkas Sándor naplója. Kolozsvári nagy naptár. 1885. 60. 1.
3
Petrichevich Horváth Lázár: Kaleidoskop. 1842. Második rész.
5. és 17. 1.
4
Erdélyi Hiradó. 1838. II. évf. 19. és 23. sz. (szept. 19. és 26.)
5
Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet története. 1897. 340. 1.
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költői terveit, s mikor alig várta az éj óráit, hogy megkezdett
regényén dolgozhasson !
Kemény érzelmein lassanként úrrá lett a romantikus vágy.
Néhány hónap múlva nyűgnek érezte a hivatalt s kicsinyes kör
nyezetéből más világba vágyódott, hol a költészet szabja meg
az élet formáját. Sóvárgásának irányt eszményképe, Goethe,
adott, hisz Európát még mindig bűvöletben tartotta a nagy
költő hatása, s Goethe szellemét idézgette fel a német romantika
is. így tűnt fel Kemény terveiben mind gyakrabban Bécs s a
német műveltség, melynek oly sokat köszöntek barátai s tanárai.
A csábító tervekre döntő hatással voltak a malomfalvi
hírek is. Kemény Póli bárónő eljegyzése sok szép ábrándot
tépett szét a mélykedélyű ifjú lelkében. Kemény Zsigmond jól
tudta rejtegetni érzelmeit, de titkolt szenvedélyén még sem tudott
teljesen uralkodni, mikor 1838 végén Kemény Póli bárónőtől
magától hallotta meg a valót. Abban a párbeszédben, mely közte
s Gyárfás Domokos jegyese közt folyt, a csalódott szív bánata
s a mellőzött vetélytárs szemrehányása szólalt meg. Vesztett
ábrándjaira czélozhatott Kemény Zsigmond Wesselényi báróhoz
intézett levelében, mikor Erdélyből való távozásának indító
okait így elemzi: »1834-től 38-ig törvényt és történészetet tanul
tam. Akkor oly kedvetlen viszony mián, mely egy ifjú életébe
igen, de nem levélbe való, otthagytam Erdélyt, a guberniumot
s tanulmányaimat. Bécsbe költözém«. 1
PAPP FERENCZ.

1
Ferenczi Zoltán : B. Kemény
Miklóshoz. IK. X. 1900. 356. 1.
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