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honvéd tisztek szolgálták a forradalmat, de a két első csak azért, hogy rabolhasson, 
ahol tehette.

239. Lenkey Károly
Együtt szolgáltunk a József-huszároknál; ő kapitány volt, mikor én elhagytam a kato
naságot; később ő nyugalmaztatott, s forradalom alatt honvéd alezredes lett, de híres 
testvérével együtt, kit huszárai magukkal hoztak Galíciából, egy ütközetben sem vettek 
részt, sőt miután a fegyverletétel után bezáratott, megőrült a félelem miatt.

240. Lónyai Gábor*

KEMÉNY DÉNES 
FELJEGYZÉSEIRŐL*

„.. .kedvesebb olvasmányod aligha volt még en
nél” -  írta K. Papp Miklós barátjának, Szi
lágyi Sándornak, amikor 1864-ben meg
találta Bölöni Farkas Sándor naplóját. Va
jon mit írt volna, ha Kemény Dénes 
(1801-1849) naplófeljegyzéseit, úgyne
vezett kockavetéseit vehette volna kézbe? 
Alighanem megrázó olvasmánynak mi
nősíti, hiszen ezek lapjairól egészen más 
Kemény lép elénk, mint akit eddig ismer
tünk -  vagy inkább félreismertünk -, 
mert kevés olyan nagy történeti egyénisé
günkkel bánt el olyan igaztalanul az utó
kor, mint vele.

Kemény Dénest az erdélyi reform
ellenzék egyik irányadó egyéniségeként 
nagyra becsülték kortársai, de azért egy 
kicsit, ha udvariasan is, lekezelték. Csodá
lattal adóztak széles körű jogi ismeretei
nek, miközben majdhogynem ámokfutó-

nak tartották. „A csalálmok embere volt” -  ír
ta róla Kemény Zsigmond, s hogy az ob
jektivitás látszatát keltő, s hogy ítéletét 
„megindokolja”, ilyenformán folytatta:
„A jogszerű és tényleges állapot közt különbsé
get tenni ifjú napjaiban nem tudott, férfi ko
rában nem akart.” Pálffy János, aki Ke
mény Zsigmondot egyáltalán nem szeret
te, de Kemény Dénes barátságára büszke 
volt, lényegében véve hasonló jellemzést 
adott róla: „0 mindig a múltba nézett vissza, 
s azalatt, általa csaknem figyelemre sem mél
tatva, az idő haladott, többféle jogi javításokat 
és újításokat követőleg. De ő restaurálni akart 
minden áron, s nem szerette a haladást, mert 
ez nem volt összeférhető a múlt század remi- 
neszcenciájának fölelevenítésével egészen más 
igényű korban és nemzedéknél.” Valóban 
olyan politikus lett volna Kemény Dénes, 
aki csak azt tudta felhánytorgatni, hogy a

* Pálffy Lónyai Gábor jellemzését már nem írta meg; a kézirat itt megszakad.
* Forrásközlésünk része Kemény Dénes meglepetéseket tartogató életműve feltárásának és kiadásának, 
amelyre az anyagot őrző szegedi Egyetemi Könyvtár támogatásával kerül sor. Ezúton is kifejezzük köszö- 
netünket azért, hogy kutathatóvá tették Kemény Dénes műveit. Szövegközlésünk betűhív.
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központi hatalom miként sértette meg a 
rendi alkotmányt? Aki elolvassa ország
gyűlési beszédeit, más következtetésre jut. 
Szinte félelmetes a szónok okfejtésének 
logikája. Igaz, ez dogmatizmus látszatát 
kelthette. Valójában erkölcsi elkötelezett
ség és elvhűség vezérelte. Ezért védte 
olyan elszántan az 1846/47-i diétán a job
bágyparaszti érdekeket, megnyerve ko
rábbi ellenfelei rokonszenvét is. A brassói 
román sajtó vele azonosulva idézte meg
nyilvánulásait, éreztetve, hogy ő maga tel
jesen nyíltan a cenzúra miatt nem foglal
hat állást. Diétai felszólalásainak hallatára 
Avram Iancu „félistenének nevezte őt.

Nem retorika, hanem a mondanivaló 
korszerűsége és az érvelés minősége tette 
Kemény Dénest a liberális ellenzék vezér
szónokává, amikor Wesselényi Miklós 
1835-től 1848-ig nem szerepelt az ország
gyűlésen. Általában, ha egy-egy lényeges 
kérdés napirendre került, Kemény tar
totta a program- és irányadó beszédet. 
Akik utána szóltak, inkább csak kiegészí
tették. Akik ellene beszéltek, legfeljebb az 
úgynevezett reálpolitikára, adottságokra, 
realitásokra hivatkozhattak. Nem véletle
nül emlegették a kortársak az ellenzék er
kölcsi fölényét, és rögtön tegyük hozzá: ez 
az erkölcsi fölény alapvetően szellemi fö
lény volt, azon a politikai porondon, ame
lyen ész és erkölcs vívta harcát a ravaszság 
és amoralitás ellenében.

Kemény Dénes naplófeljegyzései az 
otthont és hazát kereső ember vívódásai
ról, cselekedeteinek racionalitásáról ad

nak számot. Mivel korábbi feljegyzései 
nem kerültek elő, a jelenlegiek sorrend
jét felcseréltük, mert így jobban illesz
kednek tematikailag. A következő közle
ménnyel együtt a magyar nemesi polgá
rosodás igényének és valóságának egyik 
legérzékletesebb fejlődésrajzát kapjuk. 
Láthatjuk, miként bontakozik ki a pol
gárrá válni akaró egyén környezete kö
töttségeiből, anélkül hogy megtagadná 
azt. A szerves fejlődés tükre ez. Ritkán ér
hető tetten, ahogy az alkotmányos átala
kulás igénye és az egyéni sors, az értelem 
jegyében ilyen szoros szövetségre lép. 
Megértjük, miért lett 1848-ban Kemény 
az erdélyi liberális forradalom egyik ve
zéralakja, majd Szemere Bertalan mun
katársaként tevékeny részese a rend 
fenntartásának. Alighanem „provokatí
vak” ezek a vallomások. Olyan kérdése
ket is felvetnek, amelyeket nem lehet tet
szetős formulákkal elintézni. Mert milyen 
szépen hangzott, amikor Kazinczy Gábor 
1849 áprilisában képviselőtársai előtt fel
idézte azt, hogy 1837-ben Estei Fer- 
dinánd királyi biztos brutálisan megfe
nyegette Kemény Dénest, aki erre csak 
ezt a választ adta: „Meggyőződésemet követ
tem..” És, íme, feljegyzései tanúsítják, mi
lyen belső vívódások emésztették. Vajon 
nem ezek erősítették meg elszántságá
ban? Nem pesszimizmusa és elkesere
dettsége tette rendíthetetlenné? Hiszen 
lehet-e jobbra és szebbre törekvés belső 
tusa nélkül?
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