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TÖREDÉKES GONDOLATOK KEMÉNY ZSIGMOND PALACKPOSTAJÁRŐL*
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„ . . .vájjon miért ne higgyem én is, hogy miután sze
mem bezárul, hullám szétmállik, fejfámat ledönti
az idő, még találkozni fog, bár kevés vagy talán egyet
len egy, ki irodalmi fáradozásaim iránt érdekkel
viseltetvén, érdeket kivan azok iránt terjeszteni."
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Id. Szász Károly felett tartott emlékbeszédében (1859. dec. 19.) kérdi ezt — szívet szorító
illetlenséggel — Kemény, azután, hogy felidézte a bizonyos halál előtt álló hajótörött utolsó
gesztusát, mellyel palackba zárt üzenetét a tengerbe dobja.
Minden írói életmű az utókor tengerébe dobott palackposta, mely akkor éri el célját, ha
elolvassák, s „érdekkel", élő, érvényes üzenetként olvassák el, mellyel a ma (a mindenkori ma)
olvasójában van valami közös, rokoni, melyre az olvasó mint sajátjára ismer rá, mint ilyet
fogad be. Az efféle befogadás így mindig újjáteremtés, az üzenet meghamisítása, és anakro
nisztikus minősítése is, ám ez az anakronizmus az élő, élményi befogadás lényegi feltétele: az
olvasó (márpedig az üzenet mindenekelőtt neki szól) csakis saját korának esztétikai és ízléska
tegóriáival tudja elsajátítani és élménnyé szintetizálni a művészi alkotást. Ennek olyan jegyeit,
melyeket a tudomány egy múlt korhoz kötött objektív jegyeként tart számon, az olvasó a ma
ízlésmodelljében ismeri fel, értékeli és minősíti: szürrealizmust és szimbolizmust lát — érez a
népköltészetben, egzisztencializmust a romantika egyik-másik jellemzőjében, modern asszo
ciációt és szinesztéziát a rokokó szentimentalizmus nyelvi megoldásaiban stb. Mindezt, hang
súlyozom, teljes joggal és szükségszerűen — a művészet örök hasznára és az olvasó mostani
örömére.
Joggal és szükségszerűen . . . Az irodalom tájait, alakulatait egy-egy kor új szükségletei,
értékrendszere jegyében és új műszereivel éppen úgy át kell időnként vizsgálni, mint a Föld
tájait, alakulatait. Kiderülhet ugyanis, hogy az értéktelen, rideg sivatag olajat, az érdektelen
lankás bauxitot rejt magában, másrészt hogy az űrlaboratórium új mérő, értékelő műszereivel
számos olyan kincsre bukkanhatunk, melyeket — mondjuk — az Eötvös-inga nem is jelzett.
Az elmondottak kapcsán két dolgot kell sietve leszögeznem: Egyrészt: az itt következő
néhány sorral — mint olyan valaki, aki Kemény Zsigmond „irodalmi fáradozásai iránt érdek
kel viseltetik" — csupán „érdeket kívánok terjeszteni" e fáradozások iránt. Mégpedig főleg az
olvasó alapállásából, tehát azt a legfontosabb kérdést vetve fel: élő, olvasni érdemes író-e
Kemény Zsigmond ma, a 20. század utolsó negyedének küszöbén, száz évvel az író halála után?
Azt keresem tehát benne, ami előre mutat a ma felé, amit modernnek érzünk benne, ami az
európai irodalom élő, olvasott alakjaival rokonítja. Ebből az olvasói viselkedésből következik,
hogy — itt és most — nem nagyon vagyok tekintettel kronológiai s filogenetikus fejlődési
szempontokra, a Kemény-életművet az utókorra maradt, tömbszerű egységében és olvasás
sorrendi esetlegességében tekintem.
Mindezeknél fontosabb azonban annak hangsúlyozása, hogy — itt és most — csak a szépiro
dalmi alkotásokra vagyok tekintettel. Tudom persze, hogy Kemény tanulmányai, jellemrajzai
és regényei, elbeszélései közt nagyon sűrűn következnek az „átkelőhelyek" (sokan éppen a
tanulmányokat tartják a Kemény-életmű csúcsainak I).1 Mégse tudnám osztani Pándi Pálnak
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azt a felfogását, mely „a Kemény-mű lényegét nem a szépíróban, hanem a közíróban, a nemzet
nevelőben látja".8 Magam a Kemény által „irodalmi"-nak nevezett „fáradozások"-on a szép
irodalmiakat értem, s ebben szívesen támaszkodom Barta János felfogására, mely szerint
„a fő kulcskérdés mégis Kemény szépírói műveinek értéke".3
A szépíró művének értékét azonban ne kizárólag Keménynek alig ismert (mert máig fel
táratlan) publicisztikája, különösen pedig ne 1850- és 1851-i két politikai irata alapján minő
sítsük. Amilyen mértékben szemelvényeket kapunk a szinte áttekinthetetlen Kemény-publi
cisztikából,4 olyan mértékben kell felismernünk, hogy Kemény nemcsak korának legtájékozottabb, legműveltebb, legsokoldalúbb magyar közírója volt, hanem hogy a haladás oldalán
állott, a haladás útjának volt őszinte, szenvedélyes és megszenvedett keresője. Nekem egyre
inkább meggyőződésem, hogy eljön az a kor, mely egyrészt magától értetődőnek fogja tartani,
hogy egy szépírót elsősorban mégis művei alapján lehet és kell megítélni, másrészt megértőbb
lesz az iránt a fájdalmas, ájult, öntestét tépő döbbenet iránt, mely abból a felismerésből
származik, hogy az ábrándoknak, illúzióknak, szenvedélyeknek, a hazai és európai viszonyok
mellőzésének mechanikája milyen kétségbeejtő pontossággal visz egy nemzeti sorsot az előző
leg elméletileg kiszámított pályájára.
i

Mű-autonómia és objektivizmus
A magyar irodalomban Kemény Zsigmonddal valósul meg az irodalmi alkotásnak modern
értelemben vett autonómiája. Abban az értelemben, hogy az irodalmi mű mint egy önelvű,
öntörvényű rendszer függetlenedik alkotójától. (Akárcsak az univerzum az Ürtól Madáchnál.)
A mai poétikák szerint: a mű elidegenedik a szerzőjétől. Ennek következményei, illetőleg
realizációi Kemény írásművészetében olyan sokrétűek és szerteágazóak, hogy még kivonatszerűén is alig érinthetem őket, még ha (jelzett szándékom szerint) csak azokra korlátozódom
is, melyek a korabeli elbeszélő művészet meghaladását, a legnagyobb akkori európai íróművé
szekhez való felzárkózást s a 20. század irányába való fordulást jelzik.
Köztük első helyen kell említenem a merőben képzeleti, szubjektív, tehát önkényes, vélet
len logikájú művilágnak egy okozat alapú, tudományosan is igaz és hiteles világgal való felcse
rélését. Ez a „világ" magában foglalja a közös (vagy legalább rokon) törvényű anyagot és
szellemet, a tárgyi és lelki világot, a testet és a jellemet, az egyént, a társadalmat és a törté
nelmet. Kemény művészetének erre a romantikával szembeforduló vonására természetesen a
legtöbb kitűnő Kemény-kutató felfigyelt, legrészletesebben Sőtér István foglalkozott vele
Nemzet és haladás c. munkájában,5 s az ismeretanyaggal építkező új európai regénytípus
előképét látja Kemény regényeiben. Magam röviden csak azt említeném meg, hogy a doku
mentum hitelű „igaz"-nak ez a kultusza (a „csak" művészileg igaz helyett) a napjainkban
újra élő igénnyé vált dokumentális és non-fiction szépirodalmi műfajok egyik előfutárává
avatja Keményt. Ezekben a műfajokban a legfontosabb továbblépés a funkció és a szemantika
terén következik be. Egyrészt: az önkifejező funkció (s vele az írói jelenlét) fokozatosan hát
térbe szorul, majd szinte teljesen átadja helyét a tárgyias ábrázolásnak. Másrészt — különösen
a romantika poétikus elvű kommunikációjával szemben — a denotációk közlése válik fő céllá
a konnotációké helyett.
Keménynek ez a „váltóállítása" természetesen nem megy ellentmondások, diszharmóniák
nélkül. Ezeknek gyökerében egy sok kiágazású kettősség van, melyből itt olyasmire utalnék,
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mint (eszmei és művészi) kötődése a múlthoz és érzékenysége az új iránt; megosztottsága az
„élet" és „ábránd" között; vagy — amire Gyulai Pál már 1854-ben utalt: „nem tudjuk, a kutató
ész vagy az alkotó képzelet erején csodálkozzunk-e inkább".0 Az ész (a tudós, a politikus, a
publicista) és a képzelet alkotta két világot nem tudja (nem is akarja) egy azonos törvények
szerint működő egyetlen világgá formálni, a kettő egyikét sem akarja alárendelni a másiknak,
különösen nem tudja (és nem akarja) artisztikummá formálni a hiteles (anyagi, tárgyi, emberi,
történelmi, szellemi stb.) valóságot s a róla szerzett ismereteket, tudományokat. Új regény
koncepciója szerint ugyanis a művészi fikciót a dokumentum értékű valósággal, az ismeretek
kel, a tudománnyal kell hitelesíteni. Ha van valami, ami távol áll tőle, az az Arany János-i
„Minden hazugság, földön ami szép" — ellenkezőleg: Kemény szemében minden bűn, ami
„hazugság", még akkor is, sőt igazán akkor az, ha a költészet, a fantázia hazudja: „nem szereti
a hazugságot sehol és semmiben".7
Mindez majdnem törvényszerűen együtt jár az (iménti, komplex értelemben vett) „világ"nak tárgyias, plasztikus felfogásával és ábrázolásával. A franciás-angolos (és jókaias) festői
fantasztikus romantika helyébe így lép Keménynél a háromdimenziós tárgyias táj, tárgyi
környezet (épület, lakás, bútor, ruházat stb.) a „megjelenítés plaszticitásában",8 de ugyanezt
a tényszerűséget, „erős tárgyilagosságot" (Gyulai P.: i.m. 31), anyagi konkrétságot és dimen
ziókat öltik fel a lelki, szellemi, történelmi jelenségek és folyamatok — sőt az irrealitások,
fantasztikumok, a képzelet szüleményei is. Az írói pálya során egyre ritkulnak a „különös"
vagy öncélú, csak díszletként vagy háttérként szereplő (rendszerint tobzódó részletességgel
bemutatott) tájak és tárgyi környezetek, még a kísértő olasz tájképekből is ki van szűrve
minden romantikusan „különös", patetikus vagy érzelmes (Férj és nő, A szív örvényei), ellenben
bőségesen lehetne idézni olyan leírásokat, melyekben a táj, az enteriőr, a természet, egy alak
(zsáner), életképszerű jelenet Petőfies plaszticitással és tárgyiassággal, hiteles és szinte alakítatlan mivoltában áll előttünk.9 (Külön is érdemes lenne foglalkozni azzal az új valóságérzé
keléssel — Kemény is szól róla —, mely a külső természetnél jobban érdeklődik a tárgyi és
lelki világ enteriőrje iránt.)
Az objektivizálódás legmerészebb tette azonban az ember, a történelem és a sors új felfogásá
ban következik be. A hármat nehéz egymástól szétválasztani, annál könnyebb a bennük közö
sét megragadni. Az első kettőben a közös az, hogy „rajtuk kívül", illetve fölöttük álló, fizikai,
fiziológiai, biológiai determinációk törvénye alatt működnek. Mivel e determinációk problema
tikája meglehetősen kidolgozott, újból csak a mai olvasónak megrebbenő „ráismeréseit" aka
rom jelezni. Az ember fizikai valóságának új művészi problematikáját később érintem, itt
most a létek (s Keménynél gyakori szinonimája: a kedély és jellem) kérdésére vetnék egy pillan
tást. Ez a lélek (kedély-jellem) nem az Istentől belénk lehelt, a testtől független s azt túlélő
szellemi entitás, hanem — mai terminológiával nyugodtan mondhatjuk — genetikai kód: örök
lött vagy részben az életsorsban, illetve társadalmilag kialakult determinációk komplex rend
szere. (Ragyogó példája a Zord idő Barnabása, aki legalább annyira a „zord idő" terméke,
mint a genetikai örökségé.) Ez a rendszer termeli erényeinket és hibáinkat, ennek mechanizmu
sa irányítja tetteinket, érzéseinket s legvégül: sorsunkat. A mai olvasó számára azonban azt
is szeretném hangsúlyozni, hogy bár Keménynél a lélek anyagi, biokémiai folyamatok lecsapó
dása, korántsem a rációval teljesen áttekinthetően egyszerű és gépszerű. Ebben a lélekben
„sejtelmek", intuíciók, (egyelőre) ismeretlen és kiszámíthatatlan, tudatalatti erők is működ
nek. Ebben a dualisztikus emberben vannak hagyományos (romantikus) ellentétek, amilyen
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például a „szív,, és „ész" egymásnak feszülő világa, modernné azonban azok a determinációk
teszik a Kemény Zsigmond-i „lelket", jellemet, kedélyt, melyek egyenlő erejű, esélyű antagonizmusban élnek, hatnak egyidőben, egyazon fiziológiai, biológiai mechanizmusban. Mindehhez
egyelőre még csak azt tegyük hozzá, hogy a lélek problematikájában Kemény eljut a para
pszichológia felfedezéséig (mellyel a tudomány csak napjainkban kezd komolyan foglalkozni).
Kevésbé látszik modernnek az emberi sorsot (és a történelmet) meghatározó másik — ugyan
csak autonómmá tett s tárgyasított — determináns: a sors, a végzet. Helyesebben: nagyon is
modern addig, míg ezt a lelki (tehát biológiai, genetikai) determinációval azonosítja, azt
mondva, hogy a végzet — jellemünkben, szenvedélyeinkben, hiúságainkban, ábrándjainkban
van. Amikor azonban a Sors, a Végzet egy semmivel nem motivált misztikus erővé tárgyiasul,
a mai ember szemében már hiteltelenné válik.
Kemény objektivizmusáról szólva nem lehet elmellőzni a történelem objektivációjának kér
dését, bár a történeti tárgyú szépirodalmi művei e tekintetben nem ígérnek akkora távlatokat,
mint például ember- és sorskoncepciója. A mai olvasó figyelmét hadd hívjam fel mégis arra,
hogy Kemény történelme Isten, Sors, Végzet nélküli történelem (e téren túllépett Vörösmartyn,
Madáchon, sok tekintetben Aranyon is), még a történelmet mozgató erőknek olyan perszonifikációja is hiányzik, mint a hegeli Szellem, Fejlődés—Haladás, vagy a romantikusok Szabad
sága. A szépíró Keményről beszélve azt emelném ki, hogy — akárcsak a táj, a tárgyi környezet
s az ember és lélek esetében — megtörténik a történelem demisztifikálása és deheroizálása: a tör
ténelem nem ünnepi vagy rejtelmes, különös mozzanatok sora, hanem hétköznapoké, s a hét
köznapok emberéé, aki — bár alig tudva róla — a történelmet csinálja. Ez az emberformájú
történelem (mint az anyagi világ) a maga objektív mivoltában válik — szeretne válni -» eszté
tikummá, „regényköltészetté".
•• . •
Az objektivizmusnak fontos következményei tapogathatok le az írói viszonyulásban, az
elbeszélő magatartásban, a lelki folyamatok megjelenítésében, sőt a (művészi) nyelvi viselkedésben
is. Ezek egyikére-másikára később még visszatérek, itt most azt szeretném kiemelni, hogy az
objektivizmus s a mű elidegenítése együtt jár a miinek kívülről való nézésével, az alakok eltávolí
tásával. Kemény művészi tragédiájának egyik (egész életszerűségében ma már nehezen desifrírozható) vonása az, hogy — mint a romantika kívánná — a fiatalkori próbálkozások után
nem írhatja önmagát, nem azonosulhat hőseivel. De nem azonosulhat még művészi megfogal
mazásuk, megteremtésük módjával sem. Hiszen lassanként bizalmatlan lesz minden iránt,
ami pusztán képzeleti, azaz: irreális, irracionális, nem hiteles, nem „igaz". A lehető legszűkebb
re igyekszik hát vonni a kitaláló-teremtő (költői) képzelet körét. így következik be, hogy (né
hány kivételtől eltekintve) hősei (és a szubjektív-romantikus művészet) nem vágyainak, álmai
nak megtestesítői, ellenkezőleg: politikai, eszmei, jellem- és életcsődök hordozói lesznek. Alak
jainak kínos, gyötrelmes sorsfordulatait, csalódásait, elvesztett illúzióit miről sem tehető
narrátorként, „idegenvezető" kalauzként, közömbös szemlélőként nézi, mint akinek kezéből
kiesett a vesztükbe rohanó paripák gyeplője, sőt később alig rejtett kritikával egyenesen hősei
ellen fordul. A fokozatos eltávolítás, elidegenítés a legtöbb (érett) Kemény-műben kompozíciós
és tónusteremtő meg információs elvvé válik. A művei elején — általában — még kivehető az
író rokon- vagy ellenszenve, illetve író és alakja közti szubjektív kapcsolat. Ennek fokozatos
„elhidegülésével" a művek első részében nagyon gyakori, jóízű, emberies (de már itt összetett)
humort fokozatosan az eltávolító irónia váltja fel. (Különösen az Özvegy és leánya és a Zord idő
lehet példa erre.) Az is hamarosan kiderül, hogy az író fokozódó „tartózkodásának" mi az oka:
ő nem rokon- vagy ellenszenvet akar kelteni, hanem egy autonóm mű-világot objektíve
ábrázolni. Ennek során a szubjektív és inartisztikus funkcióval a regénybe kerülő érzelmi,
gondolati, didaktikus stb. elemek fokozatosan leválnak a szerzőről s objektív módon beépül
nek, beszervesülnek a mű autómon (s egyben elidegenített) organizmusába, a mű alakjaihoz
kötődnek. (Eközben jelentősen művelik a műnek „külső", művön kívüli objektív hiteiét.)

Szomatikus és tárgyi szemiotika — Láttatás, filmnyelv
Gyulai,Pál és Péterfy Jenő után az utóbbi félszázad Kemény-kutatói, —elemzői és — méltatói (Németh László, Barta János, Sőtér István, Nagy Miklós, Németh G. Béla)10 ki rövideb
ben, ki hosszabban kitérnek Keménynek egy sajátos képességére: hogy a testet, különösen az
arcot aprólékos, orvosilag is hű s egyénítően konkrét vonásokkal tudja lerajzolni, szemünk
elé állítani. (Tegyük hozzá: ebbe a képbe beletartozik a ruházat, a használati tárgyak, majd a
tárgyi környezet is.) Aki csak egyetlen ember-tárgyú Kemény-munkát olvasott, tapasztalhatta,
hogy a műben játszott szerepétől függetlenül mindenki a viselkedési szokásairól, külsejéről,
ruházkodásáról stb. kapott azonosító képpel indul pályájára.
Ebben talán nincs is semmi különös. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Kemény a
bécsi egyetemen anatómiát és fiziognómiát tanult. (Lavatert regényeiben is emlegeti.) Való
jában azonban másról, többről van szó. Egy kissé odafigyelve, meglepődve ismerjük fel, hogy
test, arc, termet, szem, haj stb. s funkcionálásuk: gesztusok, mimikák, viselkedésformák egy
jelentő-információs, tehát szemiotikai rendszer formai-fizikai komponensét: kódját alkotják.
A külső formák s ezek mozgása, változása valami nem külső, nem fizikai — elsősorban jellem
ről (s így sorsról!), érzésállapotról s -folyamatról informáló-árulkodó — lelki mozzanatra
utalnak. (Kemény „a belsőt érzékiti" — mondja Péterfy: i.m. 128.) Nem véletlenül kedvelt
fordulata Keménynek, hogy az arcra ez és ez van írva, meg hogy a test, az arc „kinyomataiból"
(Ausdruck) olvasni lehet. Sőtér István több példát is felhoz az értelmezésre (i.m. 513—514).
Kemény objektivizmusát ismerve, már nem meglepő, hogy a történelem, az „idő" is ember
arcú, s az a jó politikus, aki — mint jó fiziognómus — olvasni tud az „arcvonásokból", jelekből,
jegyekből.11 A szomatikus kód ugyanis desifrírozható egy többé-kevésbé kollektív érvényű
fiziognómiai, viselkedési, asszociációs és szinesztéziakulccsal, ritkább esetben ösztönös, intuitív
képességekkel. Az olvasó esztétikai élménye annál intenzívebb, mennél több „olvasni valót"
hagy rá az író. Sajnos, Kemény — mint más tekintetben is — majd mindent „elolvas" olvasója
elől, olykor szinte szájába rágja a szomatikus (és tárgyi) kód értelmezését. Máskor azzal rontja
le a hatást, hogy túlságosan közvetlenül, illetve túlzott részletességgel dekódol (pl. Kassai ujjai,
körmei esetében A rajongókban).
De más írók is alkalmaznak efféle „leírásokat"! Igen, de legtöbbjüknél a „kép" nem egy
szomatikus (és tárgyi) szemiotikai rendszer egyik információ-egysége („szava", „mondata"),
melynek közlésére a nyelv nem a legmegfelelőbb eszköz. Keménynél viszont világosan erről
van szó. Ismeretes: mily sokan elmondták róla — joggal —, hogy sem alakjait nem tudja
beszéltetni, sem ő nem tud életszerű nyelven szólni róluk. Igaz — egészen addig, amíg a nyelvi
kommunikáció és információ-rendszer körében maradnak. Ha azonban azt a Keményt nézzük,
aki netán esetlen szavakkal (sokszor éppen szavak nélkül vagy csak jelzésekre redukált nyelvi
formákkal), de igaz, hiteles és művészi tartalmakat, jelentéseket közöl a forma, a fizikai nyelv
„mögötti" valóságról, — nem háríthatjuk el azt a feltevést, hogy Kemény minden kortársánál
jobban előfutára volt a fél évszázad múlva érkező új művészetnek: a nyolcadiknak, a filmnek
(és a tv-játéknak).
Ezzel még annyit sem akarok mondani, hogy Kemény megsejtette volna ezt az új, nagy
művészetet, csak annyit, hogy Kemény sajátos írói adottságai — képességei ma, a modern
10
Nagyobb részüknek ide vonatkozó munkáját már idéztem, kiegészítésül: NAGY Miklós:
Kemény Zsigmond és A rajongók. Bevezetés az utóbbinak 1958-i kiadásához (Szépirod. K.),
NÉMETH G. Béla: Kemény Zsigmond, In: Türelmetlen és késlekedő félszázad. 1971; NAGY
Miklós: A „Zord idő". Itk 1973. 229-240; Uő. Kemény Zsigmond. Bp. 1972. írod. tört. Kis
könyvtár
7. sz.
11
Vö. A két Wesselényi Miklós. — Itt jegyzem meg, hogy jegyzeteim-idézeteim Kemény
Zsigmond műveinek a Szépirodalmi Kiadónál 1958—1971 közt megjelenő kiadására utalnak.
Ez esetben a „Sorsok és vonzások" c. kötetre. 1970. 100.

szemiotikai elméletek és a filmnyelv ismeretében sokkal reálisabban értékelhetők, mint koráb
ban bármikor. De ehhez még egy kis kiegészítés kell: hogy ti. mért beszélek egyidőben „szoma
tikus és tárgyi szemiotikáról". Röviden: a beszédkörnyezetbe, „mezőbe" szituált szavak mindig
mást (mást is) jelentenek, mint a szótárban. A beszéd „életében", realizációjában ugyanis
a tárgyi környezet, tárgyi mező is „játszik": árnyal, módosít, változtat, kiegészít, telít. Nos,
ebben a mezőre hagyatkozó, rendkívül komplex s nyelvileg tömör közlésben Kemény kora
Európájában a legjobb, itthon pedig máig sem felülmúlt „elbeszélő". (Idézőjelbe tettem, mert
Kemény az ilyen esetekben nem„beszél", hanem a beszédmező tárgyi, környezeti, szituácionális
jelentéseit, információit közli.) Különben is mindmáig fölül nem múlt mester a ki nem mondóit,
de más „nyelven" kifejezett, közölt információrendszerek felépítésében és felhasználásában.
Fontos művészi és etikai elve Keménynek, hogy ez a szomatikus és tárgyi jel fölötte áll a nyelvi
jelnek, ez ti. mint fizikai, természeti valóság nem hazudhat: közvetlenül és önkéntelenül
informál, árulkodik és leleplez. Ezzel kapcsolatban Németh László jogos modernséggel emlegeti
„a lelket eláruló arcjátékok és testmozgások nyelvét" (i. m. 602.).12 Ezer és ezer példát lehetne
minderre idézni, de hadd utaljak csak arra, hogy Saroltának {Szerelem és hiúság) öncsaló,
színészkedő, hamis modora szavai ellenére (és az író szavai nélkül) pontosan „megmondja"
az igazat, ahogy Agatha szerelmét is (A szív örvényei) nem szavai, hanem keze reszketése
„vallja be". De nagy számban lehetne idézni olyan jeleneteket is, melyekben a most emlegetett
egész szemiotikai rendszer működésbe lép, s minden „beszél", helyesebben: jelez — egyetlen
szó nélkül. Ezzel kapcsolatban mindenképpen utalni kell arra is, hogy Kemény közlésrendszeré
ben — nagyon sokszor — a nyelvi jel, a beszéd is tárgyiasodik, s ezzel a viselkedésnek fizikailag
igaz formája lesz, melyből hiányzik a nyelvre jellemző minden „arbitraire" mozzanat. Bár
példát akármelyik Kemény-műből hozhatnék, ha hely lenne, mégis a Ködképek a kedély lát
határán c. kisregény kincsesbányájához nyúlnék, bemutatva, hogy képes feltárni egy-egy
mondat» sőt szó egy egész viselkedés-(behaviour-) rendszert.
De felvetődik a kérdés: az egész szomatikus-tárgyi-viselkedés szemiotika alkalmazásában
mi az írói művészet? Gondolom: ugyanaz, amire Barta János a lélektan kapcsán utal (It 1961.
249), hogy ti. „utat nyit tükröztetett esztétikai értékeknek", esetünkben: utat nyit bizonyos
irodalmi értéktartalmaknak tárgyi jelek (test, gesztus, mimika) útján való tükröztetésére.
Eközben nehézkes, élet- és beszédszerűtlen nyelvi mondatok sorjázhatnak, de a vizuális infor
mációk épek, plasztikusak, tartalmasak. És mielőtt a vizualitás kérdésére térnénk, hadd
tegyek egy rövid kitérőt. Sokan szeretik Keményt a lélektani elemzés, a lélektani fejlődés
bemutatása mesterének (sőt megszállottjának) nevezni, nem figyelve fel arra, hogy Kemény
csak nagy ritkán „elemez": ő ábrázol, megjelenít (rosszabbik esetben értelmez, kommentál).
Másrészt az alakok és eszmék, szenvedélyek stb. nem fejlődésükben, kialakulásukban és válto
zásukban jelennek meg, hanem „indulásra kész", kifejlett, kóddá szervezett, ható állapotukban.
(A legelütőbb kivétel: a Szerelem és hiúság.) Ez a műfaji koncepció is inkább a drámára, mint
a regényre jellemző!13 (Keménynek drámai kifejezőeszközeire még visszatérek.) A legadekvátabb műfaj azonban a — legtágabb értelemben vett — portré, jellemkép.
Elérkezett az ideje, hogy kiemeljük Keménynek rendkívüli érzékét a vizualitáshoz, a láttatáshoz, a látványhoz. (Barta János is utal rá: GyP 81.) Ez természetesen összefügg objektivizmusával és a plaszticitás iránti hajlamával. A vizuális talentum nyilvánul meg szomatikus és
tárgyi szemiotikájában, de sok hősének a festészethez való (elméleti és gyakorlati) vonzódásá
ban is. Ahogy maga Kemény is olyan festményszerű leírást ad hőseiről (különösen nőalakjairól),
"Hasonló értelemben emlegeti SÓTÉR István a Szerelem és hiúság Saroltájában „a test
önkénytelen vallomását" (i. m. 513). Sok találó észrevétel olvasható NAGY Miklós: „A rajon
gók"
bevezetése, i. h. 8., BARTA János: GyP 84—85.
w
NAGY Miklós (Kemény Zsigmond. 1972. 54.) utal is erre a krízisre koncentráló drámai
szerkesztésmódra.
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hogy a regényekben könnyűszerrel rájuk ismernek (pl. Klárára A rajongókban), másrészt fiktív
alakjai olyan élethű plaszticitással vannak elénk állítva, hogy arcképüket könnyű lenne a való
ságban is megfesteni (pl. Szántó Dánielné A szerelem éleiében). Péterfy Jenő szerint is „a lélek
egészen kigubbaszkodik a test tagjaira. Kemény [egy] pillanatra festővé, szobrásszá válik"
(i. m. 139). Festővé válik valóban: képszerűén lát és képszerűén — nem leírásként! — mulat be,
ami azt jelenti: totálban lát és láttat, 14 először tehát észreveszi az egészet, azután fog a lépésről
lépésre haladó megismeréshez (és közléshez).
Ám ez még inkább az állókép világa. De egészen filmszerű lesz, amikor az alakok mozgásban,
cselekvésben, látványban, illetve által közölnek írói, elbeszélő (!) információkat. Méghozzá
megszervezett, snitté, jelenetté összefogott, határozott kameraállással lehatárolt látványban
— vagy kidolgozott, szinte koreografált némajátékban, pantomimben. Mivel a kérdésre
később még vissza kell térnem, mutatóba és mondandóm illusztálására s igazolására csak
egyetlen egy vizuális (és auditív) kommunikációt mutatok be s még annak is csak néhány sorát.
A Gyulai Pálban a börtönbe vetett Senno ügyében tanácskoznak Báthory Boldizsár hívei,
egyszercsak a bajazzo Pierro kifelé néző szeme fennakad az ablakon: „Ekkor a szögletablakon
egy arc kétséges [:bizonytalan] körvonalai mutatkoztak, egy üvegtáblához nyomott arcé,
lelapult orral, lapos ajkakkal és torz pofával. | Mint a mester [:kántor] ujja az orgona sípjain,
gyorsan nyargalt a kép a három ablakon át. | Rögtön erős csengetés hangzott. | Az őr-eb fel
szökött, s morgás kísérte az érc neszét" stb. (I. 210).
A filmszerű láttatás, ábrázolás, mozgatás, cselekedtetés és jellemzés technikájának sok-sok
egyéb megoldására is lehetne példát hozni. Különösen jól él Kemény az áttűnés, átúsztatás és
vágás technikájával, s nem kevésbé jól a „kameramozgatással". Erre is álljon itt egy rövid
példa A szív örvényeiből: gróf Szeredy Anselm a képtárban felfigyel egy nőre: „ . . .mért kellett
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Anselm tekintetének a nőkézről, mely Magdalena [Carlo Dolci Bűnbánó Magdolnája] arcára
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mutatott, rögtön magának a figyelmeztetőnek alakjára tévedni.. ." (12). A mondatfákból s a
(<
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példákból talán érthetőbb (és meggyőzőbb): milyen nagy művészi újdonsága az Keménynek,
hogy a verbális galaxisból (gyakran) átlép a vizuális kozmoszba. (Csak utalásképpen: ezzel
párosul a tudatosból a tudattalan, a logikus-oknyomozóból az asszociatív felé való „színkép
eltolódás".) A verbális nyelvi, illetve a gutenbergi művészet úgyszólván valamennyi megoldá
sának megvan Keménynél a vizuális és/vagy mozgással-cselekvessel realizálódó kifejező-közlő
párja. így lesz — egyebek közt — a verbális monológból „viselkedés-monológ", a dialógusból
cselekvő játék, a leírásból „gesztus- vagy viselkedés-portré" stb., a szövegbekezdésből cselek
mény- és sorsgyorsító snitt — egyáltalán az elbeszélésből: mozi.
Ontológiai

kérdések

A XX. század második felének irodalma és olvasóközönsége számára kevés fontosabb
kérdés van az alcímünkben említetteknél. Persze a művészi megismerés és formai mediátorok
rendszerébe transzponálva és velük kifejezve. Kemény Zsigmond műveiben az ontológiai,
az ontológiából sarjadó kérdések — a lét rejtélye és határzónái, az ábránd és illúzió, a fenye
getettség és determináció, az elembertelenedés, a személyiség és elidegenedés stb. — központi
szerepet játszanak, a kellő „érdekterjesztés" mellett minden remény jogosult tehát arra,
hogy a Kemény-életmű a mai olvasó mai igényeire visszhangozni tudjon. Egész röveden újból
szeretném jelezni, hogy a most tárgyalandó kérdéskör is Kemény korának „létkérdéseidben
(elsősorban a felvilágosodás-romantika és pozitivizmus konfrontációiban és konfliktusaiban)
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SŐTÉR I.: i. m. 513; érdekes, hogy HORVÁTH János Aranynál figyel fel az „anyagszerű
láttatás" és jelenetezés művészetére. A magyar klasszicizmus irodalmi ízlése = Tanulmányok
Bp. 1956. 388-390., 247. stb.

gyökeredzik, de sajátos újbóli időszerűségük következtében frissnek, mainak hatnak, elolva
sásra, élménnyé hasonításra érdemesnek mutatkoznak. Jöjjön hát a vázlat.
Kemény művészetének alig halványuló értékei közé tartoznak azok az egzisztencialista
fogantatású „helyzetek" (situations), melyekben az alak valamilyen ontológikus határhelyzet
ben, illetőleg elmosódott állapotban van: lét és nemlét, realitások és irrealitások, valóság és
álom — vízió, jelen és felidézett múlt vagy elképzelt jövő, etikai síkon pedig bűn és erény
között.15 Példák idézésétől, gondolom, eltekinthetek. (Olyan remeklésekre sem térhetek ki,
mint a Ködképek.. .-nek Dosztojevszkijt és Proustot idéző emlékezés —, felidézés-művészetére,
s a torz Hamlet Barnabás diákra a Zord időben, Tarnóczyné álomszerű létezésére és viselkedé
sére a tragédia után az Özvegy és leányában stb., stb.) De hogy milyen — művészileg is milyen —
egy ilyen határhelyzetben lét, valóság, jelen impresszionista, elmosódó remegése, vibráló
átjátszása a nemlétbe, az irrealitásba, a felidézettbe, arra mégis felhoznám példának a Zord
időnek azt a világirodalmi szintű jelenetét, amikor a megfenyegetett, megtört, önmagából
kivetkőztetett Turgovics, a városbíró a török csapatok élén betámolyog Budára. A tudatos
(és tudós) Kemény direkt módon is utal pl. az „éberlét és alvás közti állapot" „szeszélyességére"
meg hogy a vízióban, álomban, lázban „elmosódott képek kétséges alakokkal lebegnek"
(Gyulai Pál. I. 187), Sofronia méltán híres tükör előtti jelenetéről pedig megjegyzi: „Álomszerű
hangulat volt ez, az érzéki gyönyör elmosódott képeivel [...] az emlékek és remények, a múlt és
jövő virágain libellaként lebegve" (uo. I. 251—252). Ennek a lebegő, a különféle létformák
(idők és helyek) közt oszcilláló ontológiának szinte szürrealista modernségű kifejezése az
Alhikmet, a vén törpe (1853).16
Az elmondottakból már következtetni lehet Kemény néhány ontológiai kulcskérdésére,
illetve kedvelt „helyzetére". Közülük is kiemelendő a vízió, képzelödés, ki- és előrevetítés vagy
például az eszelősség. Legfontosabb formai realizációjuk a monológ, funkciójuk pedig „eltávozás"
egy magunk teremtette „állapotba", a különböző állapotok közti lebegés vagy/és oszcillálás,
illetve ezen állapotoknak jelenné való sűrítése, gnoszeológiai téren pedig ábránd-illúzió létrácsai
nak megteremtése. (Csak így, zárójelben és futólag említem meg, hogy ezen szubjektív lét
helyzetek, létformák világa Keménynél — legtöbbször — majdnem olyan erős kontúrú,
anyagian konkrét és racionálisan logikus, mint az objektív valóság.)
Az ontológiai (egzisztencialista) helyzetek legfőbb vektora az idő. Ez elsősorban objektív és
szubjektív különbségével, pontosabban: szubjektivizálásával, a szubjektumhoz való kötődésével
tud két- vagy többféle létezésformát képviselni. (Erről explicit módon is szól Kemény a Gyulai
Pálban: I. 334.) De sokszor mutatkozik mint alkotástechnikai kérdés, kompozíciós elv is.17
Nagy regényeiben ugyan túlnyomórészt a hagyományos lineáris epikai időkezelés az uralkodó
legfeljebb a szintén nem újszerű visszatérő elbeszéléssel megbontva a történetírói linearitást,
de kisregényeiben — elbeszéléseiben nagyon gyakori a többféle idő (és térbeli) sík s általuk
a többszörös áttételű, több irányban kapcsolódó keretes elbeszélések — megannyi külön
világok — megteremtése. (Vö. pl. A szív örvényei, Férj és nő, Ködképek..., Alhikmet, a vén
törpe.) Sokat ígérő az objektív és műbeli, nemkülönben a múlt és jelen közti váltogatás: ez elvben
remek művészi megoldások forrása lehetne. Az előbbi azonban többnyire a tárca-, életkép- és
zsurnaliszta irodalom puszta technikai s közvetlenkedő fogásaira redukálódik, az utóbbiban
pedig — amikor az író „kilép az elbeszélt múltból, s a jelenből a maga nem-epikus énjével szól
közbe" (Barta J.: GyP 89) — bár kitűnő ironikus szemléleti váltások lehetőségét rejti magában,
15

„ . . . alakjaiban a reális, a tények világával összeszövődik egy másik, a képzelem, a sejté
sek,16 a látományok világa". PÉTERFY J.: i. m. 131.
Vele kapcsolatban joggal emlegetik E. T. A. Hoffmannt, Balzacot, Grillparzert. Vö.
Utószó A szív örvényei c. kötethez (TÓTH Gyula) 475—476. — Még találóbb Nagy Miklós
megjegyzése:
„az emberi létezés két elvont... határhelyzetének vizsgálata" (i. m. 118—119).
17
Erről — Bergson és Proust említésével — néhány gondolat NÉMETH G. Bélánál (i. m.
138).
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az „akkor" és most,," többnyire nyersen, nagyon direkt módon s nem művészi funkcióval
konfrontálódik. A Kemény-mű nagy ontológiai pillanatai — az idő vonatkozásában — az idősűrítések pillanatai: a múltnak és jövőnek jelenbe beleépítő, jelenné azonosító látomások, álmok,
felidézések, anticipálások. Itt aztán volna idézni-utalni való: Senno, Eleonóra (Gyulai Pál),
Szeredy Anselm (A szív örvényei), a „beteg asszony" vagy Szőke Pista (A rajongók), Barnabás
(Zord idő) stb., stb
Az időkoncentráció mindenkor az én eltávolításával — kivetítésével jár együtt. Ez pedig
Keménynek egyik legmodernebb művészi eljárása. A „schizoid" szó Szerb Antal számára még
csak Kemény személyisége kulcsául „kínálkozott tolakodóan",18 a mi szemünkben azonban
már a Kemény-alakok megfogalmazásában is nyilvánvaló a tudathasadásos, önmagát eltávolító
önmagát objektivált létformába elidegenítő koncepció. Ennek a személyiség-megoszlásnak
melegágya szintén a monológ („.. .jellemábrázolásának legeredményesebb eszöze: a monológ",
Sükösd M.: i. m. 87). A Kemény-féle monológ nem reflexív (s nem statikus), nem is kifejezetten
lírai bázisú és nem introvertált irányú. A monologizáló tárgyiasított, elidegenített énjét (énjeit)
kivetíti, s közben a pszichiátriából jól ismert extrospectióval (kívülről nézéssel) mint idegent
szemléli magát. Nézzük csak azt az „álmodott alakot, melyre Sofrónia saját érzéseit átruházta":
„s rémlett, mintha szemeivel egy más szem nézne, egy más vágyna, mintha e tetemet [:testet]
a karszékből idegen arc áhitná, mintha az ő heve és lankadása másé is volnának egyszerre"
(Gyulai Pál. 1.252). Talán még ennél is beszédesebb és művészibb az a jelenet, melyben Deborahnak a kivetített lelkiismeretet tárgyiasító tükör mondja el és leplezi le a lány másik énjét
(A rajongók, 184—185). — Ugyanakkor a monologizáló elidegenített, kivetített s kívülről nézett
magát drámai actorként egy megelevenítő jelenetbe helyezi: egy másik ontológiai síkra, terem
tett cselekvéseknek, összeütközéseknek, szó- és gondoltapárbajoknak, lelki gesztusoknak és
viselkedéseknek cselekményes világába. Csak félig igaz hát az a felfogás, mely Kemény mono
lógjait belső monológoknak tekinti, hiszen ezek a hagyományos értelemben még csak nem is
monológok. Nem „logosz"-ról, sokkal inkább „draó"-ról lévén szó, helyesebb lenne monológ
helyett monodrámát mondani...
Az epikum szubjektiválásának (és ezzel elidegenítésének-eltávolításának) két további,
Keményre nagyon jellemző (s modern!) formáját kell még érintenem: Előbb az epikum és
a jellembeli viselkedés ontológiai egyrétegűségének látszat és valóság, „igaz"-ság és szerep kettős
ségébe való feloldását, illetőleg a kettő közötti vibráltatását. Nemcsak a Gyulai Pál színész
szereplői játszanak a színpadon kívül is szerepet, hanem úgyszólván minden Kemény-alak
meghosszabbítja, megbővíti, akár meg is kettőzi életét-jellemét egy szereppel. Ha a hit — kép
mutatás párosítást mással cseréljük fel, szinte minden Kemény-figuráról elmondható, amit
az író Tarnóczynéról mond: „árva özvegyünkben a hit és képmutatás úgy összevegyült, hogy
maga sem tudná a szerep és való határait kijelölni" (özvegy és leánya, 422). Kemény ezenkívül is
több helyen utal rá, hogy alakjait színpadi szereplőkként fogja fel, akik tehát a mű objektív
ontológiájában szerepet játszanak. (Sőt sokszor — feltehetőleg a csodált Shakespeare nyomán —
a történelmet is színpadnak fogja fel.) Valóban, egy szereppé váló életet s egy életté váló szerepet
látunk történni. De a merő színészkedésnek is vannak olyan jeles képviselői, mint Tádé (Alhikmet...), sőt a visszájának színére való fordításával a száraz, zsugori Kassai felülmúlhatatlanul
vérfagyasztó komédiázást űz titkárával szemben (A rajongók, 334. kk.). Akár monológjukat,
akár párbeszédüket hallgatja, vagy cselekvésüket kíséri figyelemmel az ember, elfogja a kísértés,
hogy feltételezze: ezek az alakok közönségnek „játszanak". (Nemegyszer valóban felesleges,
sőt esetlen is a párbeszédes forma vagy a jelenetezés a tiszta epikum helyett.) A látszat és
valóság, objektív igazság és szerep kettősségét Kemény olykor túlontúl is átlátszó (de minden
kor beszédes) fogással jelzi: az egyik létsíkot — a drámai „félre" funkciójával ellátva — folya
matosan zárójelbe teszi. A kettős sínen, kettős értelemmel egyidőben, egymás mellett futó és
SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. 2. kiad. Bp. 1935. 320.

elfutó közlésnek kitűnő példája a Zord időben a Deák testvérek, illetve Dorka kölcsönös vallo
mása Elemér, illetve Barnabás eltávolításáról (371—372).
Az objektív ontológiát úgy is lehet szubjektivizálni — tehát relativizálni s megingatni —,
hogy más és más perspektívából nézzük vagy mutatjuk be. A valóság, a lét, az igazság más és
más arculatát és érvényét mutatja, ha más és más oldalról, más és más megfigyelő, kísérleti
technikával, szemmel, ízléssel, előítéletekkel stb. közelítjük meg. Természetesen nemcsak az
anyagi, tárgyi létezésről van szó — Kemény az erkölcs, a művészet, az ízlés, az érték vonatkozásá
ban is bemutatja (részben értekezés, részben parabola szinten) a perspektíva relativizáló
hatását a Poharazás alatt c. „beszélyfüzér" két novellájában, illetve a bevezető csevegésben.
(Ugyanakkor: ugyanannak a valaminek váltakozása, oszcillálása az esztétikum egyik legősibb
forrása.) A perspektíva — mint modern mediátor — bonyolult alkalmazásának a magyar szép
prózában Kemény egyik legnagyobb mestere. A legfőbb „rálátó" helyzet természetesen a narrá
toré, az elbeszélőé. Keményre nagyon jellemző, hogy kiemelten nézőként, leselkedőként meg
kalauzként és kommentártoként van jelen a műben: mint ennek bár bennfentes, de mégis
„külső" szemlélője. Ezen a perspektíván belül azonban az elbeszélő helyzet nagy változatos
ságot mutat: majd történetíróként, illetve élő tanúként, hiteles adatok, dokumentumok tolmácsolójaként, majd értekező tudósként, filozófusként, megint máskor a fikció művészeként áll
előttünk. Szereplőihez való viszonyulásának színképe is gazdag: az objektív távoltartás, az
ábrándos rokonszenv, kritika és elégikus elmerengés, a pátosz és a humor stb. nézőpontjai
sűrűn váltogatják egymást — más és más értelemmel ruházva fel a mű létét és a jellemeket.
(A többféle nézőpont egyidejű érvényesítésének szülötte a három legnagyszerűbb Kemény
figura: Jenő gróf a Ködképekben,Tarnóczyné19 azözvegy és leányában és Kassai István A rajon
gókban.) A mai olvasó számára e tekintetben kétségkívül a keserű humor kettős viszonyulása,
a modern komikotragédia kétszólamúsága a legélőbb művészi jegy (vö. Nagy M.: i. m. 114—116).
Még művészibb a perspektíva kezelése akkor, amikor az író a nézőpontot szereplőire ruházza:
a lét és érték akkor kezd csak igazán vibrálni — az egyes figurák saját perspektívája szerint.
Mivel erről a problémáról később (más szempont kapcsán) még szót ejtek, itt a perspektíva
átruházásának csak legismertebb eszközeit említem meg — utalásszerűén: az elsőszemélyű
elbeszéltetés, a monológ (mindkettőben az író és a beszélő perspektíváját egyszerre kifejező ún.
közvetett függő beszéddel), az epikumnak párbeszédbe való átültetése, a levél, napló alkalma
zása. Nagyon kedveli Kemény a szóbeszéd, a tömegmegnyilatkozások perspektíváját ( pl. a
Ködképek.. .-ben a falu és a házi cselédség, A rajongókban és a Zord időben az utca, a kocsma,
a palota népe stb.). Nagyon találó az ilyen esetekre Barta János megfigyelése: Kemény „kísér
letet tesz az eseményekfnek] idegen tudaton át való tükröztetésére, tehát az elbeszélés perspek
tíváját sokszorozza meg" (GyP 87). A narrátor személyének valósággal kábító váltogatására
legragyogóbb példa a Ködképek a kedély láthatárán, melyben az epikai fő vonulat 4—5 narrátor
nak, továbbá naplónak, levélnek, híreszteléseknek perspektíváján át rajzolódik ki s tevődik
össze (s vele együtt 4—5 féle múlt és 2—3 jelen közt vibrál az elbeszélés). Az egyidőben működő
2—3 epikus „kamera" alkotta összképre pedig mesterien nagyszerű példa lehet A rajongókban
a szobában haldokló-vizionáló „beteg asszonynak" (múltat s jelent is egybekötő) elbeszélése,
a külső szemlélő író, a megdöbbent hallgató és értelmező Deborah és az utcanép, a csőcselék
kórusa. A néhány soron belüli perspektívaváltásra pedig — száz más között — megemlíthetjük
a Zord időnek azt a részletét, ahol előbb a szultánhoz vonuló küldöttséget látjuk, majd néhány
megrázó szó erejéig (egy kész jelenetben) az egyedül maradt Izabellát, hogy az író máris vissza
térjen Elemérhez és Barnabáshoz. (Az inkább már dramaturgiai értelmű perspektíva-, illetve
kamera-váltogatásra, sajnos, nem térhetek ki.)
•
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Megformálásában az író látszólag azonosuló, valójában ironikus szemléletének kettős
ségét BARTA János is kiemeli. It 1961. 241.

Elveszett illúziók, elvesztett személyiség
Még mindig az ontológia területén vagyunk ugyan, de meghatározó szerepet kap az ismeret
es értékelmélet, továbbá az egzisztencialista beütésű antropológia (sőt az esztétika is). E tudo
mányos diszciplínák művészi tükrözésének bonyolult egybefonódottsága rögtön szembeszökik,
mihelyt Kemény egyik központi kérdéséhez: az „ábrándok" kérdéséhez nyúlunk, de észben
tartva, hogy Kemény szóhasználatában ebbe az összefoglaló elnevezésbe tartoznak: az illúzió,
az álom-álmodozás, a szélsőséges érzelmi formák (szenvedély, gyűlölet stb.), a képzelgő képzelet
s az üres elmélet, az irracionalitások (mítosz, okkult tudatformák, sejtelem, a „szív" birodalma)
— aztán ezek realizációi, illetve hordozói: a hiúság, rögeszme, a gyengeségek, elfogultságok,
őrültség és sok tekintetben a költészet is.20 Tegyük hozzá azt (ami Kemény bűn—bűnhődés
koncepciójának gyakori félreértéséhez vezetett), hogy ebben az ideológiában a jóság és erény
több változata, akárcsak a mások fölé emelő kiválóság is az „ábrándok" kategóriájába tartozik.
A jóság, a szeretet is elvezethet a valóság és a reális érdekek mellőzéséhez, az önbecsapáshoz,
éppúgy vakká, mániákussá, tehát vétkessé tesz, mint a szenvedély. (Ennek a felfogásnak egy
részt a Schopenhaueréval, másrészt a Dosztojevszkijével való rokonságára talán még lesz
alkalmam utalni).21
Kemény művészi világába ezek a tudat-, viselkedés-, gondolat- és érzelemformák két fő okon
lépnek be. Egyrészt: mint hamis tükrözők, ismeretelméleti fénytörések hamis értelmezést adhat
nak a világról s az emberről.22 ismételten olvashatjuk, hogy a szenvedély, a rögeszme, a képzelődés — de az olyan (alább említendő) létérzések, mint a félelem, a szorongás is — „eltorzítják
a legegyszerűbb tények alakját" (Zord idő, 162), illetve — mások — egy külön, önelvű, öntör
vényű, legalábbis (a Ködképek.. .-éhez hasonló) rossz méretarányú világot teremtenek. (A külön
világra legjobb példa Bánházy Arthur álma az Alhikmet.. .-ben, itt még életidőt is lehet
vásárolni, mint Chamissónál árnyékot.) Máskor az önáltatás, öncsalás szülőágyai, elmossák
a határt igazság és szerep között. — Másrészt: az „ábrándok" az emberi lényegnek mintegy
szerves részeivé lesznek, következésképpen az ember sorsa: a determinációkká általánosított
ábrándok kérlelhetetlen logikája, a bűn, a tévedés, a bukás, a pusztulás. Csak Kemény ábránd
koncepciójának ilyetén tekintetbe vételével és általánosításával érthető meg idegenkedése
az ábrándnak tekintett társadalmi utópiáktól (még a Ködképek.. .-ben Jenő gróf rendkívül
modern és haladó intézkedései esetében is), továbbá a tömeg (mint „rajongó kisebbség")
pejoratív szemlélete, lévén a tömeg irracionális viselkedése az érzelem, a beszűkült látókörű
szenvedélyek, általában az „ábrándok" függvénye, a hamis értelmezések termelője, sőt a forra
dalom és forradalmár is ebben a gondolatrendszerben válik Kemény szemébenjijesztő, félelmetes
jelenséggé.
Ez az ideológia, vagy inkább filozófiai, történetfilozófiai s antropológiai létértelmezés termé
szetesen fokozatosan alakul ki Keményben, majd 1849 után (s nem függetlenül a nemzeti
katasztrófa indokolt vagy indokolatlan tanulságaitól23) egyre határozottabb formát ölt — hogy
Barta Jánost idézzem (GyP 50) — „érzelmeink és törekvéseink igaz és illúziós elemeinek finom
szétválasztása". (Gondolom, nem lenne nehéz rámutatni azokra a szálakra, melyek ettől
a regényvilágtól a Kafkán, Joyce-on, Camus-n át vezető „új", abszurd, sőt beat regényig
20
L. Erre BARLA Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. ItFüz. 67. sz. Bp.
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vezetnek.) De ennél fontosabb is történik: az „ábrándoknak" a jellem biológiai-fiziognómiai deter
minációval, majd ez utóbbinak a sorssal, végzettel való azonosítása. Az ábrándok imént vázolt
lét- és személyiségformáló szerepe egy kérlelhetetlen logika törvényei szerint (egyéni és nemzeti
sorsalakító erővé válik, a determinációk törvénye alatt alakuló sorsnak (a közbeeső gyengeség,
tévedés, vétek állomások után) végállomása a bukás, a pusztulás. („A nemezis nem vak sors:
vas következetességgel folyik jellemünkből, egyéniségünkből."24) Innen van, hogy Kemény
szépprózájának természetes léttere — a kevés kivételtől eltekintve — a sötét pusztulás, melyben
hideg levegő fúj és fénytelen halál jár. És még ennél is dermesztőbb, hogy egy — modernül! —
értelmetlen, illogikus és „arbitraire" lét tárul elénk, melyben minden cselekvés „action gratuite",
a vak determinációkkal szemben nincs isten, nincs erkölcsi igazságszolgáltatás, nincs meg benne
még a Vörösmartyra, Madáchra (s részben Kölcseyre és Aranyra) jellemző „mégis, mégis" és
„rendületlenül" prométheuszi daca, hite, cselekvő értelme. („Soha sem találkozunk nála olyan
sorsokkal, melyek a körülményekkel dacolva, a bukásban s a kudarcban is felmutathatnák
igazságukat" — Sőtér I.: i. m. 541.) De nincs katarzis sem, a bűn és bűnhődés klasszikus
modellje torz vetületben: mint ábrándok-determinációk és logikus, szükségszerű bukás mecha
nikus modellje érvényesül. (A modellszerűséget külön is hangsúlyoznám, ez ti. Kemény alkotás
módjában odáig mehet, hogy az „ábránd" —> pusztulás modell puszta funkcionálása szinte
fontosabb, mint az ábránd tartalma.) E modell szerint előre meg lehet jósolni — mint egy
leejtett kő esetében, egy egyéni, történelmi vagy társadalmi mozgás végét, hiszen, mint rövide
sen látni fogjuk, ebben a modellben nincsenek csodák, nincsenek „hősök" és — láttuk — nincse
nek istenek sem. Eleinte ugyan még feltalálható „a szenvedés tisztít" romantikus etikai elve,26
s talán mindvégig egy elégikus sztoicizmus bágyadt gesztusa, de a fő sodorban a determináció
rendszer és végzet modellje szorítja halálra áldozatát... Az embernek sokszor az a benyomása,
hogy a Kemény-életmű legfőbb mondanivalója: egy-egy szép élet, nagy mű, nagy gondolat
— ami lehet egy nemzet is!—,egy humánus gesztus értelmetlen pusztulása, illetve meghiúsu
lása.
Pesszimizmus ez? Talán sokkal inkább illúziótlanság, helyesebben: az elvesztett illúziók
korélménye, melyet Balzac főleg társadalmi, Kemény (az egyén, a nemzet, sőt a történelem
szellemi, erkölcsi, tudat- és sorsstruktúráját azonosítva) a történelem, Dosztojevszkij és Ler
montov a kettő együttes tükrözésében ábrázol vagy példáz. A XIX. század első harmadáig
(kb. Stendhalig) az irodalmi hős valamilyen transzcendens meghatározottságú illúzió, illetve
valamilyen kollektív érvényű, szintű és hőfokú, illúziószerű (vallási, filozófiai, etikai, racionális,
társadalmi, nemzeti stb.) ideális képlet teremtménye. A „jó" ember, a derék hős, a tragikus
áldozat, a hazafi (irodalmi) jelleme, hivatása, célja és sorsa egy evangéliumban, egy deklaráció
ban, egy programban van megírva, mint Isten és az ember, természet és az ember, egy erkölcsi
rend és az ember, aztán nemzet, társadalom és az ember végül egy eszme (pl. haladás, szabadság,
egyenlőség, kiművelés stb.) és az ember korrespondenciája. A XVIII. század végétől az (irodalmi)
ember fokozatosan kiszakad a korrespondenciák a kötelékéből — autonóm lesz, a személyiség
kiteljesedésének, a szabad akaratnak és a kétkedő rációnak többé-kevésbé naiv igényével és
hitével.26 Az történik ugyanis, hogy a korábbi „örök törvények" helyébe újak lépnek, nem
illúziós, hanem objektív, tudományos jellegűek — ám a testben, az idegrendszerben, a psziché
ben, valamint a történelmi és társadalmi viszonyokban, körülményekben létezve, objektív tör•
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kat követő űrt: „a ledöntött eszmények helyébe csak a kétkedő kérlelhetetlen észt ülteti".
In. GyP.: Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850—1904. Bp. 1927. 34.

vényszerűségként lépnek fel, s az új, a modern autonóm ember még inkább kiszolgáltatottja
lett valami „rajta kívül" ható erőrendszernek, mint az illúziók fia. (Valójában a romantikának
ebből a meghaladásából születik Kirkegaard és Schopenhauer s általában a modern polgárosult,
egzisztencialista alapú pesszimizmus, melynek Kemény Zsigmond egyik — magyar érdekű és
históriai elvű — korszerű képviselője. E dezillúzióról Weber Antalnak is az a véleménye: „egy
összetettebb, vagy ha úgy tetszik, modernebb életérzés tükröződése."27)
Mindenesetre paradox helyzet áll elő abból, hogy egyrészt Kemény regényalakjainak
„önmozgásuk" van, „sorsukat nem az író, hanem a regényvilág szabályozza"28 — másrészt
viszont az új ember ki van szolgáltatva belső determinációknak, s hogy e determinációk sors
logikája — a bukás, a pusztulás, fontos művészi választ honosít meg az irodalmi művekben
mindig feltett teleologikus kérdésre: ez a válasz az „unhappy end". Nem egyszerűen csak arról
van szó, hogy a hős a mű végén elbukik — erre a legősibb epikai és drámai művekben is van
példa —, hanem hogy értelmetlenül, a bűn és bűnhődés katarktikus mérlege nélkül, sőt „a sors
kegyetlen iróniája", egy „fordított költői igazságszolgáltatás" által (Wéber A.: i. m. 819),
az illúziók és illúziószerű ideális képletek optimista kiterjesztése, másvilági vagy jövőbeli elég
tétel-ígérete nélkül bukik el. Elbukik a tragikumnak — részben az antik görög modellre emlé
keztető — mechanikusan érvényesülő modellje szerint, mely szinte a természettudományos
visszafordíthatatlanságot és kivétel nélküliséget vallva, dermesztő következetességgel29 mu
tatja fel a bukást, pusztulást a vétkek, hibák, tévedések, gyengeségek szükségszerű következ
ményeként. Hogy ez kegyetlenség, és elriasztja az illúziós-optimista művészi igazságszolgál
tatás híveit? Lehet, de Kemény már a Gyulai Pálban (I. 259) rámutat, hogy ő csak a valóság
sorsképletének és etikájának engedelmeskedik: „a költői igazságtétel más világnézetet tanít
son-e, mint az élet?" Keménynek — még sok nagy kortársával szemben is — és amúgy sem
túlságos népszerűségét tovább kockáztatva — volt bátorsága a legdermesztőbb „szerencsétlen
vég" alkalmazására, s olyan végletes formában, hogy attól még (a kritikus) Gyulai Pál is
visszaijedt (még a nagy történeti regények ismerete nélkül!): „vájjon csakugyan ilyen
az élet... nem egy kiégett szív elfogultsága-e? .. .Nem meghasonlás-e ez?" stb.30 (Gyulai kriti
kájában azonban föltétlen éles szemre vall, hogy felismeri a világnézeti párhuzamot Balzac,
Thackerey és Kemény között, sőt azt is, hogy mindhárom a „polgárosultság koncepcióját
tartja elénk," s „a hatás ugyanaz és sötét": uo.)
Legalább egy mondat erejéig (ismételten) utalnom kell arra, hogy amikor Kemény kapcsán
„embert" mondunk, egyben „történelmet" is mondunk. Nemcsak egyszerűen azért, mert a XIX.
század második harmadával megszülető új regény a korábbinál emberközpontúbb, hanem és
főleg azért, mert Keménynél (is) a történelem „le van bontva" az emberig; a történelem, a sors,
a végzet teremtő, történelemformáló és pusztító erői az emberben (az egyes történelmi korok és
viszonyok közt élő politikusok vagy „pártok" által) fejtik ki hatásukat; a történelem, a nemzet
léte: (közösségekbe szerveződött) emberek léte; meghatározottsága: emberek meghatározott
sága. Ez persze a történettudomány részéről aligha elfogadható felfogás. A pécsi vándorgyűlésen
és máshol is joggal hangzott el Kemény címére az a kifogás, hogy alakjai — többnyire —
társadalmon kívüliek, ami egyrészt azt jelenti, hogy nem társadalmi és osztályhelyzetük hatá
rozza meg őket, másrészt a történelemben a társadalmi-gazdasági fejlődés determinációitól
elszigetelten állnak:31 elsősorban a genetikai, lélektani, karakterológiai (és az imént emlegetett,
27
WÉBER Antal: A romantika vége. It 1970. 819. Vö. még
28
SÜKÖSD Mihály: Kemény Zsigmond regény rétegei. Űj
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NAGY Miklós: i. m. 238.
írás, 1971/2. 86.
„.. .katasztróphjok oly természetes, mint valamely syllogizmus zártétele." GYULAI
Pál: Emlékbeszéd B. Kemény Zsigmond felett (1978. máj. 25.) = Emlékbeszédek. I. 1914.
174. — Az önállósult gépi mechanizmust és önpusztító logikát szépen elemzi PÉTERFY J.
is: 30i. m. 152.
GYULAI Pál: i. m. 36.
31
SZABÓ József: Utószó az Özvegy és leányához. Bp. 1959. 439.
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homályos „külső") determinációk törvényei alá esnek.32 És aláesnek a — már emlegetett —
modellszerűség törvényeinek, ti. a társadalmi vagy gondolati, eszmei motivációjú jellem-és
életsorsok nem olyan egyértelműek és sokkal kevésbé meggyőzőek, mint a lélektani s karakterológiai alapúak (vö. Férj és nő, Ködképek...), a társadalmi képletnek kevésbé hitelesek,
mint lélektaninak (ez még a Szerelem és hiúság esetében is így van). Vannak mindazonáltal
Kemény létkoncepciójában és antropológiájában — eléggé nem világos — külső, az embertől
független determinációk is, amilyen „a véletlen, a vakeset, a szerencse, a gondviselés s minden
erő és hatás, mely a szabad akaratot korlátolja, s kívül fekszik magán az egyénen" (Zord idő,
72). Ontológiai s egzisztencialista szempontból ez még inkább nyilvánvalóvá teszi, hogy a
keményi ember ki van szolgáltatva a (korábban emlegetett) belső és (a most említett) külső
determinációnak, állandó fenyegetettségben él, tehetetlen bábként, magányosan, olyan szilárd
(illúziós, illúziószerű) támaszok nélkül, mint a régi jó (isteni) gondviselés,33 a tökéletesedés
haladás megállíthatatlan organikus-fejlődési elve vagy végső soron a „rendületlenül" és a „ha
féri vagy, légy férfi" jelszavú küzdésre, önerőre, esetleg a szabadon választott, ellobogó önáldozatra hagyatkozás. Izabella királyné hűen tolmácsolja Keményt, amikor az ember függé
sét, a szabad döntés lehetetlenségét hangsúlyozza Dórának: „Sorsunknak engedelmeskedni
vagyunk teremtve" (Zord idő, 479). A sors — és létváltoztatás szabadságát-lehetőségét Kemény
az álom s a vízió területére utalja (ennek legbeszédesebb példája az Alhikmet, a vén törpe),
melyben a hős a szabadulás, a szabadság egy formáját éli meg (még ha ez a gonosz szabadsága is,
mint Nagy Miklós mondja i. m. 179—180). Sokkal gyakrabban (sőt általában) azonban alakjait
Kemény a magárahagyottság, a magány kiszolgáltatottságában mutatja be — és itt van
művészi és egzisztencialista értelme a szociológia nyelvén társadalmon kívüliségnek nevezett
léthelyezetnek34 —, ráadásul (már-már szadizmusnak látszó kegyetlenséggel) sokszor a javulni,
emelkedni, emberesülni akarás vagy a derű, a boldogság küszöbén, egy indokolt happy end
lehetőségét felvillantva, közvetlenül a nem sejtett alattomos, sötét, tragikus fordulat, kataszt
rófa fenyegetésében,35 mintegy újra és újra illusztrálva, hogy nem a siker, a boldogság, a szépség
az ember törvényszerű sorsa és valódi létezésformája, hanem a világ- és nemzeti történelem
s benne — vele az emberi sors veszélyeztetettsége, mindenkori egy hajszálon függése, s követ
kezésképpen a lét labilitása, a magány, a permanens lehetőség — nem a sors-, hanem — a lét
tragédiára. Mindezek korunk egzisztencializmusának (illetve kataklizmatikus életérzésének)
is alaptételei, s Kemény létkoncepciójában (mely persze saját kora világnézeti válságát tükrözi)
a modernség nem lebecsülendő csíráit képviselik. Erről a létkoncepcióról így beszél Barta
János:36 „A központi világnézeti kérdés [...] az ember megkötöttségének élménye, a szabad
akarat és az egyénfölötti törvény, kényszer, a végzetszerűség problémája." Ebből a világnézet
ből kétségkívül a szabadság és szabad akarat kérdése a legélőbb probléma. Nem annyira az irracio
nális végzet s emberen kívüli determinációk, mint az egyre plasztikusabban tudományos
érvényű biológiai, lélektani és tudati determinációk fényében. Az előbbi, a végzettel szembeni
32
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szabadakarati gesztust mintha egyáltalán reménytelennek tartaná. Legalább is A rajongókban
(Szőke Pista szavaival) „jámbor együgyűség"-nek mondja azt, „ki a szabadakaratról tud
a világ nagy szolgaságában álmodni", hiszen: „Minden cselekedetünk tükör, melyben a végzet
mutatja meg képét" (169). Modernebb kulcsot kapunk a Vörösmarty emlékezetének (1864) egy
passzusában: itt az „értelem együgyűségé-"nek azt nevezi, ha az (ti. az értelem) „ítélni fél,
hogy előítéleteket ne veszítsen".37 Azaz az ember szabadságának gátjait saját értelmében,
tudatában hordja: a megrögzött előítéletekben, rögeszmékben, észellenes szellemi nyűgökben
s természetesen a „szív" produktumaiban, az ábrándokban-illúziókban, szenvedélyekben,
érzelmi determinációkban, aztán a gyengeségekben, hiúságokban, öntetszelgő szerepekben.
(Arra már a Gyulai Pálban rámutatott, hogy a sors, végzet stb. emlegetése nagyon sokszor
csak ürügy, kibúvó.) Regényhősei nem lehetnek szabadok, mert előítéleteik s az imént emle
getett tudatformák szolgává teszik,38 elvakítják s letérítik őket az igazság, a jóság és haladás
útjáról.
Az elmondottak nagyon közelről érintik korunk művészi érdeklődésének (is) egyik központi
kérdését: a személyiség kérdését. Kemény e tekintetben is mindmáig frissnek, korszerűnek ható
megoldásokkal szolgál. Az, hogy a „nagyszerű és szabálytalan" (konvenciók fölé emelkedő,
merész) egyéniségekhez-szenvedélyekhez vonzódik (vö. Vörösmarty emlékezete), hogy benne is,
legjelesebb pozitív alakjaiban is megvan a teljes és egységes személyiség utáni vágy — az a roman
tikus személyiség-igényből és — eszményből könnyen levezethető. Kemény esetében azonban
nem az igény és eszmény a modern, hanem ezeknek csődje a művészi realizálásban. A romantika
egységes, sőt egysíkú személyiségei (mint pl. Petőfi Szilvesztere, Jókai, V. Hugo hősei stb.)
helyébe a „meghasonlott kedély", a tépett, „szaggatott", öröklött vagy szerzett antagonizmusokból egybegyűrt, diszharmonikus személyiségek állnak elénk. A diszharmóniát mint
a modern személyiség energiaforrását Madách is Ádám küzdése egyik hajtóerejévé teszi meg,39
ez a személyiség bontakozik Vajda Jánosban s bomlik ki teljes ellentmondásosságában Adyban
— akit Németh László és Barta Jámos is nem véletlenül emleget Kemény kapcsán... Kemény
regény világában pedig Gyulai Pál mellett a (különben méltatlanul és igazságtalanul alábecsült)
kisregények, elbeszélések egy-egy alakja képviseli ezt a modern személyiséget, pl. Sarolta
(Szerelem és hiúság), Wranich (A szív örvényei), Iduna (Férj és nő). Bóka László úgy vélte,
hegy e meghasonlottság művészi ábrázolása Kemény „nagyságának varázsa" (It 1961. 253).
Persze többről van itt szó, mint egyszerűen a kor-divatos meghasonlottságról, spleenről,
„felhők"-ről. Kemény alakjainak a meghiúsult harmónia, teljesség és egység után megüresedett
lelkét a baudelaire-i, dosztojevszkiji pokol szörnyei népesítik be, s ez a lélek olyan labirintus,
melyhez nincs Ariadné fonala, s nincs belőle kiút. Egy ilyen lélek-világ művészi megteremtése
valóban a nagyság mágiáját, a „numen adest"-et sugallja.
A személyiség felbomlásáról azonban csak egy-egy, nagyon ritka esetben beszélhetünk. Gyulai
Pál, Villemont gróf (Ködképek...), Mikes János (özvegy és leánya), Pécsi Simon (A rajongók)
esetében talán. — Legtöbbször a személyiség eltorzulásáról, legmagasabb művészi fokon elembertelenedéséről van szó. Az eltorzulás történhetik a személyiség túlnövesztése, s történhetik reduk
ciója által. Különösképpen a kettő legtöbbször együtt jár. A személyiség teljességének s az ön
megvalósításnak igénye Kemény alakjaiban rendszerint hipertrófiához vezet, de rendszerint
nem az egész személyiség növekszik torzzá, hanem a tudatnak, célnak, érzelmi életnek, visel
kedésnek, asszociációs rendszernek egy-egy mozzanata (ábránd, illúzió, rögeszme, fanatizmus,
gyűlölet, hiúság, érzékiség, túlságba vitt erény stb.), ez úgy hat, mint sebzés a növényen: torz
képződmény, óriási dudor nő a helyén. A hipertrófia tehát egyben az egész redukálódása,
37
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kiszikkadása és elembertelenedése is. Ezt a folyamatot Gyulai Pál személyiségtörténete mutat
ja legjobban, bár jó példája lehet Jenő gróf, Kolostory Albert is; a többi híres figura (Tarnóczyné,
Kassai István, Barnabás diák) vagy már torz genetikai kóddal született, vagy eltorzulása,
elembertelenedése befejeződött a regény cselekményének kezdetéig, s mint a drámában, már
a kész jellemek összeütközésének befejező szakaszát látjuk. Érdekes megfigyelni, hogy az eiembertelenedés egyik okául milyen gyakran szerepel Keménynél a nőnek, a madáchi Évának
— mint a természetes, ösztönös, az ábrándot s a költészetet egészséges és alkotó formában tar
talmazó, gazdagító, kiegészítő elemnek — hiánya. A legtöbb jelentékenyebb (eltorzult, elembertelenedett) férfi figura vagy „nőtlen", mint Gyulai, Kassai István, Barnabás, vagy nem tud
a nővel egységgé, harmóniává, teljességgé válni (Kolostory Albert, Jenő gróf, Laczkó-Szőke
István stb.).
A művészi közlés néhány kérdése
Hogyan közli-kommunikálja Kemény azt a sok tekintetben újszerű, modern művészi világot,
melyet nagyon-nagyon vázlatosan bár, igyekeztünk az előzőkben bemutatni — ez a kérdés vár
most feleletre. Teljességre ezúttal sem törekedhetünk, különösen a nagyon közismert meg
állapításokra nem térünk ki (ha egyetértünk velük), ugyanakkor sokszor — látszólag — ismétel
nünk kell magunkat, amikor Kemény sajátos írásművészetének egyik-másik aspektusa most
a nyelvi kommunikálás szempontjából kerül vizsgálódásunk hálójába.
Az irodalmi művet s a mű művészi üzenetét ugyanis csak a nyelv eszközeivel közölhetjük.
(A „látható nyelv" vizuális szemantikáját most bátran mellőzhetjük.) A nyelv terén maradva
hát, a legfontosabb közlési sajátságokat e címszavak alá foglalhatjuk: drámai közvetettség,
láttató, cselekvő jelenetezés, sűrítés. E címszavak is jelzik, hogy Kemény Zsigmond oeuvre-jének
eredendően szépirodalmi hányada a drámai közlés sajátságait mutatja. Nem akarok részletesen
kitérni Keménynek a dráma iránti érdeklődésére, vonzalmára: elég megemlíteni az Eszmék
a regény és dráma körül c. (1853) remek tanulmányát, s elég felhívni a figyelmet elbeszélő művei
nek (sőt publicisztikájának!) sok, formailag is dramatizált (párbeszédesített) részletére40, ezek
ből eléggé kitűnik, hogy Kemény — nem lett volna jó drámaíró, viszont mesterien tudott élni
az elbeszélő művészet drámai lehetőségeivel.41 A drámai közlés leglényegibb jellemzője: a közve
tettség, ami azt jelenti, hogy az író nem közvetlenül, a saját nevében beszél, hanem a dráma
szereplői által.42 A drámában ez annyira természetes, hogy csak akkor tűnik fel, amikor a narrá
tor közvetlensége lép a helyébe, az elbeszélő műfajban azonban a helye és aránya jellemzőeri
módosítja az elbeszélő-közlő magatartást. Keménynél a közvetetten közölt epikum a művek
jelentős részét teszi ki, sőt bátran kijelenthetjük: ami sors-és történelemformáló mozzanat,
azt Kemény csak a legritkább esetben közli „szemtanúként", szerzői beszédben, hanem több
nyire „másodkézből", idegen szájjal, füllel, szemmel. Leggyakoribb közvetett formák a pár
beszéd, a monológ, de ide tartozik a levél, a napló is. Az előzőkben már érintettem azt, hogy min
den ilyen esetben a szemlélet, a perspektíva, az értékelés átruházásáról, áthelyezéséről, szubjektivizálásáról, elidegenítő tárgyiasításáról van szó, amikor az író már nem játssza a mindentudót,
kívül marad, a közlést másra bízza. („De elbeszélésem helyett, hadd rajzolják Elíz kedély
állapotát saját levelei" — Férj és nő, 236.) így viszont olyan titkokhoz juthat természetes úton40
Vö.
41

még BENKŐ Samu: Napló bev. 104.
Kemény drámaiságát — ha részben más értelemben is — kiemeli GYULAI („olykor
drámaiságban is vetekedett a tragédiaírókkal": Emlékbeszédek, I. 1914. 171); PÉTERFY J.
szerint
a drámaiság „azon törvény, mely szerint Kemény képzelme működik", i. m. 128. kk.
42
A közvetettséget, áttételességet SŐTÉR István is Kemény egyik jellemző ábrázolás
módjának tekinti (vö. pl. i. m. 473, 480—482. stb.), de más — tágabb — értelemben.
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módon az olvasó, melyeket a direkt elbeszelő író csak nagyon körmönfontan, tudálékosan,
mesterkélten tárhatna fel. Az ilyen közvetett feltárás esztétikuma mindig nyilvánvalóbb, mint
a közvetlen direkt elbeszélésé. A Zord időben például mennyivel autonóm-alkotóbb jellegű
Buda elfoglalásának története a Deák testvérekhez küldött leveleken, tehát egy idegen tudat
ban, szemléletben tükröztetve, mint ha az író közvetlenül beszélte volna el. (És mennyivel
hitelesebb saját politikái felfogása, amikor azt Frangepán Orbán fejti ki: uo. 277—278.) Arról is
szóltam már, hogy Kemény mennyire szereti a szóbeszédből, sőt a híresztelésből, a tömeg
(a hallgatóság—nézők) megjegyzéseiből kibontani az epikus eseményt, történést, illetve ezek
által közvetve végezni el a jellemzést. Ezzel a művet mintegy a tömeg alkotásává teszi meg —
s a közvetettség esztétikuma ezúttal is hatásos. Talán még egyet említsünk meg a drámai fogan
tatású indirekt fogásokból: azt, amit teichoszkópiának („falról való nézésnek") nevez a nemzet
közi terminológia. Ilyen esetben vagy egy távoli pontról történt „közvetítésből", vagy pihegve
érkező hírnök, futár szavaiból, beszámolójából értestilünk valamiről, ami „kint" (nem a szín
padon), illetve távolabb történik. (Tulajdonképpen a levél is ennek egyik formája.) Itt aztán
Kemény már-már túl is bonyolítja az áttételezési, például A szív örvényeiben Pongrácz két
másik embernek elbeszéli egy kalandját, amit neki egy valaki beszélt el... Mindezek már-már
elkoptatott eljárások, jelenlétüket alig érzékeljük, pedig nagyon is színezik, mozgatják, drama
tizálják a direkt elbeszélő közlést, ugyanakkor az ilyen „falról nézők" megintcsak „részt
vesznek" a mű megalkotásában.
A közvetettség tehát az elbeszélésnek, szemléletnek, perspektívának másra való ruházása,
illetve az alkotás bonyolult lélektanában az autonómmá vált jellembe, lélekbe, helyzetbe, életbe
való belehelyezkedés— és az adekvát közlésformák megteremtése, azaz hogy „utánzása". Ennek
az eljárásnak kétségkívül legművészibb formájában egy kettős kommunikáció folyik: az alak
autonóm önmagát úgy közli, hogy közben szinte önkéntelenül az író szemléletét, értékelését is
kifejezi. Az „idegen" jellemben, viselkedésben, beszédben az írói jelenlét foszforeszkálásairizálása teszi Tarnóczyné, Kassai István, Jenő gróf stb. ironikus szemléletét oly felejthetet
lenné. De másrészt igen jó bizonyíték Keménynek művészi alakuló képességére páratlan
érzéke a stílusutánzásra. Ha az ember olvassa a Két boldog nyelvi-stiláris „török világát",
Farkas István mágus és jós okkultista-alchimista prelegálását (Gyulai Pál), vagy Kassai
István titkárának levelét, valami olyan érzés vesz erőt rajta, hogy ez a stílus jobb, igazabb,
mint Kemény saját stílusa. — A belehelyezkedésnek egy másik gazdag, rendkívül változatos
tere a már emlegetett közvetett (szabad) függő beszéd, ami — a nyelvi kifejezés molekuláris szint
jén — persze függvénye, tükrözése egy „közvetett függő" érzésnek, gondolkozásnak, szemlélet
nek, lélek- és tudatállapotnak. Minden ilyen közlő formában ugyanis arról van szó, hogy a
szerzői beszéd — nem szakadva el az első személyű elbeszélő alapállástól — a mellékmondatban
(vagy egy új tőmondatban) a harmadik személyt közli: annak szemével lát, ítéletével ítélkezik,
érzéseivel érez. Már-már a 3. személy egyenes beszédjévé lesz, de azért sohasem függetlenedik
az elbeszélőtől, csupán az történik, hogy a szerzői közlés objektivitása fokozatosan áttevődik
a 3. személy autonóm szubjektív világába, s e kettős (az elbeszélőhöz, illetve a beszélőhöz való)
kötöttségében vibráló, oszcilláló szemléleti helyzetet hoz létre. A közvetett függő beszéd
Keménynek egyik kedvelt s legragyogóbban alkalmazott közlésformája, felsorolhatatlan sok
variációval. Egy típust a legegyszerűbbek közül hadd mutassak be. A Gyulai Pálban a „bajazzo" Pierro felfedezi, hogy Sofroniának a fejedelemhez írt diszkrét és veszélyes levelét ellop
ták tőle. A szerző beszél: „ ...csoda, hogy [a guta] ily rémítő percben kikerülte. [Máris
keveredés: ez ti. Pierro gondolata is lehet.] Miért is nem jött el az a szélhűdés a csomó kettéoldására! [Ez már világosan Pierro, már ő sóhajtozik]. Mért nincs úgy rendezve az ember élete,
hogy..." stb. még 6 soron át (I. 314).
A drámai közlés második jegyeként a láttató, cselekvő jelenetezést emeltük ki. Más vonatkozás
ban erről is esett szó, itt most e jegy nyelvi közlésének néhány eszközét említjük fel. Minden
ilyen közlés alapvető feltétele a belsőnek, lelkinek s elvontnak, fogalminak gesztust, cselekvést,
4*
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érzéki tárgyat mondó s így a vizuális appercepciónak szóló közlésrendszerré való átalakítása.
Itt kell igazán idézni Péterfy meglátását, mely szerint Kemény képzelete „alapjában a drama
tikus képzelmével rokon", s ennek értelmében „Kemény igazán akkor költő, ha a belsői érzékiíi"
(i. m. 128,134). Ezt Kemény kiegészíti az asszociációs „olvasó művészet" megfogalmazásával:
„valamit meghallani nem nagy mesterség; de kitalálni, de az érzések nyilatkozataiból levonni:
ez művészet". (Ködképek... 406) .. .Valóban, bár Kemény kitűnő példákkal szolgál az olvasó
nak szóló nyelvi-fogalmi közlés terén is (például a Két boldog elmélkedéseiben), közlő művészeté
nek legjobb tulajdonságai azokban a részekben mutatkoznak meg, melyekben a nyelvi infor
máció átalakul úgy, hogy a lélek, az értelem, a képzelet mozgása cselekvéssé, viselkedéssé,
képpé, látvánnyá kivetítve-tárgyiasítva válik jelrendszerré, a szavak gesztus-értelmet kapnak
s a beszéd helyett a tárgyak, a tárgyi jelzések közvetítik az információt. Hadd utaljak itt
ismétlésképpen Keménynek arra a kedvelt közlési eljárására, hogy a lineáris epikumot, sőt
a statikus látványt — legyen az közvetett beszámoló, elbeszélés, akár levél, napló meg monológ,
látomás stb. — nem elbeszéli, hanem megjeleníti. Hadd idézzek fel egy-két jelenetet: a Férj
és nőből Kolostory Albertnek felesége szobája felé lopakodását (tőrrel a kezében!) egyetlen,
nyelvileg explicit célzás nélkül e viselkedés értelmére. Még tanulságosabb talán a Ködképek...
tragikus légyottjának bemutatása s a valóság feltárása csupán külső tárgyi vizuális jelzések
alapján — újból „nyelvi" — fogalmi közlés nélkül. És nem csupa történés, látvány, viselkedés-e,
amikor Tarnóczy Sára és Haller Péter esküvőjén feltűnik Mikes János, egy pillanatra a két
fiatal szeme találkozik, aztán a Mikes fiú eltűnik? A leghatásosabb azonban a kétféle közlés
egybekapcsolása: gondoljunk csak A szív örvényeinek arra a jelenetére, melyben az orvos meg
vizsgálja Agathát, és — nem ismerve a helyzetet — az idős férfi ifjú feleségének gyógyszerül
— a férjhezmenetelt javasolja. Az effajta közlés legfőbb művészi ereje abban van, hogy —
mint egy modern drámában, filmben — a jelzések, látványok, viselkedések epikai, lélektani,
okozati értelmezését és összefüggését az olvasónak kell elvégeznie.
Végül néhány gondolatfoszlány a drámailag sűrített közlésről. Ennek két fő formáját kell
megkülönböztetni: az egyik a cselekmény közlésében mutatkozik meg, mint gyorsítás, kihagyás
— összevonás, a másik a nyelvi-tartalmi sűrítésben, mint súlyos, tartalmas, kondenzált infor
mációk közlése. Az előbbi kapcsán megintcsak Barta Jánost idézem: „A mondatok rövidek,
szaggatottak, rohanók", „a történés izgalma" ez, „balladás előadás [...] a nagyepika keretei
közé beemelve" (It 1961. 243). Ez a — rendszerint jelenetté formált-sűrített balladaiság első
sorban az összekötő, magyarázó, nem cselekményes (pl. festői, reflexív stb.) szálak mellőzéséből,
az el- és kihagyások (fonológiai nyelven azt mondanám: a 0 morféma) rendkívül erős kreatív
jelentő funkciójából ered. Minden epikai-drámai 0 morféma helyét ugyanis az olvasónak kell
a maga teremtő olvasásával kitöltenie. A rengeteg Kemény-remeklés közül nagyon nehéz
akármelyiket is kiemelni, mégis (inkább esetleges például) megemlíteném Agathának (8—10
sorba, snittbe összefoglalt) vallomását és az azt követő eseményeket A szív örvényeiből,43
Stefánia apácává szentelését a Ködképek.. .-bői, Komjáthy Elemér halálát a Zord időből stb.
Nem érdektelen, hogy Keménynél — aki különben is nagy mestere a különféle „coup de
théátre"-oknak — az ilyen felgyorsított, megsűrített jelenetek — epikai poének — milyen
gyakran szerepelnek drámai záró („függöny"-) jelenetekként. Egyetlen példa: a fejedelem,
a Mikes-ház vendége éppen ki akarja tüntetni a ház urát, amikor az udvaron zaj, bent fel
bomlik a rend és :„Tarnóczyné asszony és, az^lkirálybíró a díszterembe lépnek" (Özvegy és
leánya, 243). Fejezetvég, „függöny" — az ember szinte tapsolni akar.
A nyelvi művészet (az irodalom) számára persze még fontosabb a nyelvi sűrítés, a nyelvi
információ megsúlyosítása. Ennek két legfontosabb eszköze: a „0 morféma" alkalmazása úgy,
hogy a mellőzött, elhagyott közlések tartalma is a kimondott, formailag is közölt szóba43
Erről GYULAI Pál már 1854-ben megállapítja, hogy „mind a felfogás, mind a kivitelben
a legművésziebbek közé tartozik" (Krit. dolg. újabb gyűjt .37).
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szavakba kondenzálódik, a második esetben pedig: a környezet, az epikai összefüggés sugározza
bele jelentését a nyelvi formába s derít leleknyi fényt, világosságot vagy zúdít sorsnyi tragédiát
egy ki sem mondott körülményre, motívumra. Példák: a Férj és nőben Elízt apja faggatja
a (férjtől való) válás esetleges következményeiről: „S lesz-e örökké erőd fájdalmaidat leküzdeni?
— Eltitkolni igen." (= Ha leküzdeni nem is, de...) Ugyanitt valósággal dübörög az elhallgatás
súlya: Elíz apja rá akarja venni Idunát (a rivális asszonyt), hogy hagyja Albertet (a férjet),
az idő majd mindent elrendez. Iduna: „Nem tehetem... már többé nem tehetem." (Ti. teherben
van Alberttől.) — Tarnóczy Sára szerelmét és egy bonyolult lélektani folyamatot s epikai elő
történetet, majd Mikes János tragédiáját (mikor még Sára azt hiszi: Mikes János saját magának
rabolta el, Mikes János pedig: hogy Sára az ifjabb Mikes fiút szereti) egy ilyen kommunikációs
elízió tárja fel: Sára átkozza a házat, ahová hozták. Mikes János: „Sára, ön atyám hajlékát
gyalázza — „Atyjáét? . . . Áldott legyen a küszöb! Áldott a falak minden köve! [...]— „El
vagyok ítélve — szólt János, hirtelen odahagyva a szobát." (özvegy és leánya, 211—212.)
•

•
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András Martinkó
PENSÉES FRAGMENTAIRES SUR LE MESSAGE EN BOUTEILLE DE ZSIGMOND
KEMÉNY
Dans son article qui constitue quelques chapitres d'une étude plus longue, l'auteur s'occupe
de quelques problémes de Tart d'écrire de Zsigmond Kemény (1814—1875), grand romancier
hongrois qu'on lit á peine aujourd'hui et qu'on n'enseigne pas á l'école, mais qui est considéré
pourtant par bien des gens de lettres illustres le romancier hongrois le plus grand et le plus
européen. Et il le fait se basant pas tellement sur la science littéraire et sur l'histoire littéraire, mais plutőt sur la conception et sur le goút du lecteur d'aujourd'hui, en examinant avant
tout ce que le lecteur d'aujourd'hui peut trouver d'actuel et d'artistique dansl'oeuvre de Zsig
mond Kemény.
Dans le premier chapitre, l'auteur met en relief que l'oeuvre de Kemény veut offrir, au lieu
de l'autoexpression et de la peinture romantiques, une représentation concréte, au lieu de l'imagination, une réalité authentique. Cependant, la nouvelle conception de l'homme, du destin
et de l'histoire s'exprime en tant que les résultats des déterminations materielles. D'autre
part, en éloignant l'oeuvre et les personnages et les destins de l'oeuvre proprement dite et en
les contemplant du dehors, cet objectivisme crée une autonomie de l'oeuvre. — Le chapitre
suivant traite de ce que chez Kemény le corps (surtout le visage), le comportement etlesobjets
créent un systéme de signes visuels, une langue qui nous rappellent la langue du film. Par la,
Zsigmond Kemény est le plus grand maítre,peut-étrejusqu'aujourd'hui, de l'art de faire voir. —
D'aprés le témoignage du chapitre intitulé „problémes d'ontologie", Kemény était toujours
fortement occupé par les moyens de représentation de l'existence, et surtout par ceux des
situations mitoyennes (du songé, de la vision , de la démence etc.). En connexion avec ceux-lá
on voit surgir naturellement plusieurs problémes de l'existentialisme moderne, par exemple
les problémes de l'apparence et de la réalité, de l'existence objective et subjective, de la vérité
et du róle, de mérne que ceux de l'espace et du temps et de la perspective. — Comme suite
de ces problémes, l'auteur examine quel est le sens d'aujourd'hui que Kemény donne au
sujet des „illusions perdues" et des personnages perdus ou tordus, question soulevée comme
probléme général dans l'Europe contemporaine .— Dans le dernier chapitre, l'auteur relévé
quelques formes caractéristiques de la communication artistique de Kemény, télies sönt par
exemple le dramatisme indirect, le mise en scéne qui fait voir et agir, et la condensation.
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