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A Kemény Zsigmond - irodalom 
újabb gyarapodása. Mult áprilisi 
számunkban ismertettük Papp Fe-
renc Kemény Zsigmondról szóló mű-
vének első kötetét. Várakozásunk, 
mellyel a folytatás elé tekintettünk, 
a Magyar Tudományos Akadémiá-
nak mint kiadónak a jóvoltából ör-
vendetesen rövid idő alatt kielégült. 
S így most elsősorban Papp mun-
kájának második és egyszersmind 
záró kötetével óhajtunk foglalkozni. 

A kötet 20 fejezetben Kemény éle-
tének a szabadságharc után követ-
kező felét ismerteti, amely időben 
mérve rövidebb ugyan, azonban az 
előbbinél jóval több és jelentéke-
nyebb külső élményt, meg teljesít-
ményt foglal magában. 

Látjuk Keményt a Haynau-féle 
rémuralom alatt a haditörvényszék 
hatalmában, amint magának és 
pártjának, az úgynevezett békepárt-
nak. a szabadságharc alatti szerep-
lését törekszik igazolni. Látjuk, 
amint még ebben a bizonytalan 
helyzetben is az őt jellemző lelki 
erővel teljesíti kötelességét a köz 
iránt azzal, hogy ..Forradalom után'' 
és „Még egy szó a forradalom után" 
című röpirataiban, továbbá az 1851-i 
Pesti Naplóba írt cikkeiben egyrész-
ről a diadalittas és önhitt hatalmat, 
más részről az elkeseredett és két-
ségbeesett nemzetet a viszonyok jó-
zan mérlegelésére ösztönzi, s így az 
egyszersmindenkorra kibékítheted 
lennek látszó ellentéteket a kibon-
takozás lehetőségének a megcsillan-
tásával enyhíti. Látjuk, hogy mi-
dőn az abszolutizmus politikai be-
rendezkedésekor a jelen bírálatától 
mindjobban visszaszorult, miként 
fordult történeti jellemrajzaiban a 
multhoz, ámde ekkor is az aktuális 
multhoz: a szabadságharc katasztró-
fájával megszakított hatalmas nem-
zeti föllendülésnek, a reformkornak 
nagy alakjaihoz: Wesselényi Mik-
lóshoz, Széchenyi Istvánhoz. 

Ezután arról tájékozódunk, hogy 

a közéleti izgalmak és megpróbálta-
tások öt esztendeje után politikai 
törekvései elakadásakor miként bu-
zognak fel benne az elfojtott költői 
hajlamok, és miféle külső-belső él-
ményekből kristályosodnak ki az 
előző korszak termésénél művészileg 
értékesebb társadalmi tárgyú szép-
prózai művek: A szív örvényei, Féri 
és nő, Ködkévek a kedély láthatá-
rán és a novellák. Megismerjük Ke-
ményt mint az ötvenes évek irodal-
mi életének vezéralakját, mint az 
úgynevezett mérsékelt irodalmi 
pártnak a fejét és irányadó szelle-
mét. Szemlét tartunk e párt: a 
Csengery—Pákh—Gyulai-kör fölött, 
amely az irodalom üzleti kihaszná-
lására és a népszerűség biztosítá-
sára tekintő megalkuvás ellenében 
egvre nagyobb határozottsággal és 
sikerrel harcol a tiszta irodalmiság 
elvéért, a művészi ízlés kizárólagos 
jogosultságáért. Egyúttal tisztába 
jövünk azzal is. hogy a tudományos 
és szépirodalom, a gúzsbakötött 
nemzeti életnek ez a még leginkább 
szabadon hagyott szerve, a közön-
ség irodalmi nevelése mellett miként 
készíti elő a nemzeti lélek talaját 
egy új, egészségesebb politikai fel-
fogás számára. Megvilágosodik előt-
tünk, hogy Kemény miként szol-
gálja pártjának céljait irodalmi és 
esztétikai tanulmányaiban, s miként 
segíti társadalmi irányú dolgozatai-
ban nemzetét a helyzetéből kivezető 
módok fölismerésére szellemi látó-
körének tágítása által. 

Beavat a kötet a 38—42 esztendős 
Kemény szívügyeibe és családi 
ügyeibe. Utána megrajzolja 1855— 
1856-i bemutatkozását a Pesti Napló 
szerkesztőségében. Majd számot ad 
arról a fordulatról, amely 1855 ele-
jén visszavezette őt költői pályája 
első felének a műfajához, a törté-
neti regényhez, amikor a művészi 
tisztultság irányában új fejlődést 
nyitó Özvegy és leányát megalkotta. 

Közli továbbá az 1857 elejétől 1859 
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végéig terjedő időszak élményi moz-
zanatait, melyek mögül egyre job-
ban elősötétlenek az élet delén túl 
járó Kemény kedélyéletének árnyé-
kai, az annyira sóvárgott, de örökre 
elérhetetlen boldogság: kísértetei. Az 
eddig szokásos anekdotikus távlat 
fölé emelkedve igazi jelentőségének 
megfelelően tünteti fel azt a szere-
pet. melyet 1857 végétől 1860 elejéig 
a Pesti Napló vezetésében egyideig 
szerkesztő, később főmunkatárs cí-
mén játszott Kemény, aki így a 
Bach-korszak végén a nemzet szen-
vedőleges ellenállásának egyik leg-
főbb tényezője lett. 

Az alkotmányért vívott 1860—1861-i 
küzdelem alapjából domborodik ki 
nagyszabású publicisztikai tevé-
kenysége, amely a Pesti Naplót a 
nemzeti politika frontjának legha-
talmasabb erősségévé, s egyúttal a 
magyar közvéleménynek majdnem 
biztos fogású hangoló műszerévé 
tette. 

Az 1860—1861-i közszereplés tár-
gyalása elé illeszkednek be a Rajon-
gókkal. utána pedig a Zord idővel 
foglalkozó fejezetek, szemléltetve a 
költői és közéleti törekvéseknek Ke-
ményre jellemző váltógazdaságát. 
Bennük a kimerítő adat-összeállítá-
son kívül mélyreható és szempon-
tokban gazdag fejtegetést nyerünk 
Keménynek művészi tekintetben 
legérettebb és legtökéletesebb költői 
alkotásairól, amelyek a magyar tör-
téneti regény fejlődésének túl nem 
haladott magaslatát jelzik. 

Elénk lép az ötödik évtizedéből ki-
forduló agglegény, az élet alapörö-
meiből végleg kikopott férfinak a 
kedélvességbe vagy szinte közmon-
dásos élhetetlenségbe fojtott fájó le-
mondásával. Felsorakozik Kemény-
nek az 1861—1867-i provizórium alatt 
kifejtett munkássága, melynek ré-
vén mint a Pesti Napló vezérírója 
oroszlánrészben megérlelte nemcsak 
a törvények, hanem a lelkek kiegye-
zését is. 

Befejezésül az emberi nagyság 
esendő voltának szorongó tudatával 
éljük át a mértéktelen szellemi erő-
feszítésektől és önkínzó lelki vívó-
dásoktól fölidézett hanyatlást és vé-
get, ez egyik legnagyobb magyar 
elme felbomlásának és összeroska-
dásának tragikus mozzanatait. 

Papp Ferenc ebben a kötetében 
rendkívül gazdag és sokoldalú anya-
got ad, amely Kemény életefolyását 

és egyéniségét gyakran meglepően 
új világításban tünteti föl. Szívéle-
tének „örvényeibe", egyéniségének 
rejtekeibe az eddiginél váratlanul 
mélyebb bepillantást különösen azok 
az adatok engednek, amelyek a nők-
höz való viszonyára vonatkoznak. 
Kora ifjúságának vonzalma fiatal 
rokonához. Kemény Póli bárónőhöz, 
a harmincéves férfiú rajongása 
Wass Ottiliá grófnő iránt, barát-
sága az ötvenes évekbeli pesti tár-
sasélet romantikusan érdekes nő-
alakjával. Tahv Károlynéval, végül 
negyvenedik esztendeje körül átélt 
ábrándos szerelme a huszonkét-hu-
szonhárom éves Lónvay Mária iránt 
— mind azt mutatják, hogy egyéni 
életének mennyire központi problé-
mája a nő; egyszersmind tisztázzák 
azt is, hogy ennek — a költő által 
annyiszor és oly sikerrel megoldott 
— problémának az ember, az élet 
számára való örök megoldhatatlan-
sága volt a fő forrása az ő tragiku-
mának. 

Ebben a kötetben éppen úgy. mint 
az elsőben, Kemény korszakos je-
lentőségű írói és politikai pályájá-
nak a rajzához kapcsolódva, gazdag 
és eleven korkép kerekedik ki az 
elnyomatás és kiegyezés korának 
irodalmi, politikai és társadalmi éle-
téről. 

Ha Papp Ferencnek ezt a kötetét 
méltatni akarnók, ismételnünk kel-
lene mindazt a jót, amit az első kö-
tet ismertetése alkalmával elmond-
tunk az ő irodalomtörténetírói ké-
pességéről, készültségérőlés munka-
szeretetéről. De azokon kívül még 
azt is javára írjuk, hogy nem folya-
modik az elképzelés módszeréhez, 
hanem megelégszik azzal az adat-
készlettel. amit főképen az egykorú 
folyóiratoknak és hírlapoknak pár-
ját ritkító gonddal, emellett kellő 
kritikai latolgatással végzett átbú-
várlása fölös mértékben ont neki. 
* 

A Kemény-irodalomnak szintén 
értékes gyarapodását kell üdvözöl-
nünk Szinnyei Ferenc tanulmányá-
ban. amely „Kemény Zsigmond 
munkássága a szabadságharcig" cí-
men jelent meg mint székfoglaló a 
Szent István-Akadémia nyelv- és 
széptudománvi osztályának felolva-
sásai között. Ez tulajdonképen nem 
különálló munka, hanem részlet 
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szerzőnek abból a nagyszabású mű-
véből, melyben novella- és regény-
irodalmunk fejlődését tárgyalja a 
szabadságharcig. Tizenkét esztendei 
odaadó és avatott fáradozás gyü-
mölcséből kapunk itt ízelítőt. A 
szakfolyóiratokban közzétett mutat-
ványok után ez a füzet is érezteti, 
mekkora veszteség irodalomtörténe-
tünkre nézve, hogy egyik hívatott 
és minden irányban képzett művelő-
jének ez a java termése már negye-
dik éve vár kiadásra. A nagyközön-
ség előtt is hangsúlyozzuk, mennyire 
nem volna szabad kímélni az áldo-
zatot. hogy napvilágra juthasson 
ennek az érdekesen kibontakozó és 
hatalmasan felvirágzott szépirodal-
mi műfajunknak fejlődéstörténete, 
amely egyébként mint fejlődéstörté-
neti monografia rendszeresség és ki-
merítő alaposság szempontjából 
egyedül áll irodalomtörténetírásunk-
ban. 

Nem hallgathatjuk el, hogy sok 
ilyen, szinte egész életet elfoglaló, 
tudományos törekvésnek az ered-
ményei vannak az íróasztal-fiókok 
rabságára kárhoztatva. Félő pedig, 
hogy ha ez még huzamosabb ideig 
így tart a tudományos becsvágy, 
amely legtöbbször nem raktárra dol-
gozik, éltető levegőjétől, a nyilvá-
nosságtól, megfosztva elsorvad. És 
akkor a mi sokat idézett szellemi fö-
lénvünknek egyik legerősebb tartó 
oszlopa mállásnak indul. Sőt ne ál-
tassuk magunkat azzal sem. hogy a 
— talán nem egészen joggal — mai 
viszonyainknak felrótt szünet után 
maid folytathatjuk azon a színvo-
nalon. ahol abbahagytuk! — Nem! 
Ha akár az egyének, akár a nemze-
dékek szellemi tevékenységében a 
folytonosság megszakad, a munka-
készség csökkenése miatt mindig 
csak jóval lentebb fokról lehet újra 
neki indulni. 

Szinnyei dolgozata bevezetéseként 
tömören összefoglalja Kemény ifjú-
kori életfolyásának és lelki fejlődé-
sének azokat a mozzanatait, melyek 
szépírói föllépésének előzményeiül 
szolgáltak. 

Ezután az ,,Izabella királyné és a 
remete" cmű első regénykísérletéből 
egykorúan (1839—40) közzétett mu-
tatványokat taglalja. Az újabban 
fölfedezett részletekkel együtt is 
csak töredékesen ránk maradt mun-
kát Kemény regényírói egyénisége 
kibontakozásának tekinti: a mese-

szövésben a romantika nyomán jár, 
a romantikusok bonyolító készsége 
nélkül; azonban a lélek mélységei-
nek csalhatatlan látású búvára, a 
történelem hatalmas koncepciójú 
filozófusa és a tragikum egyik leg-
sugallóbb vatese már előre veti fé-
nyét. 

A harmadik fejezetben az Élet és 
ábránddal foglalkozik, amelynek 
hőse Camoens. a szerencsétlen sorsú 
portugál költő. A műből a korától 
föl nem ismert, szerelmesétől meg 
nem becsült és elfelejtett költői 
lángész tragédiáját fejti ki, mint 
tünetét annak a szellemi ragálynak, 
mondhatnók: gyermekbetegségnek, 
amely 1840 táján Párizsban Chat-
terton angol költő példájára töme-
gesen ragadta öngyilkosságba a fia-
tal francia költői tehetségeket és te-
hetségtelenségeket. mivel a társada-
lom nem sietett őket nagy embe-
rekké magasztosítani. 

Négy fejezetet, dolgozatának több 
mint a felét, szenteli az egyéni és 
művészi kifejlődés lázában forrongó 
Kemény báró művének: a Gyulai 
Pálnak. Kideríti, hogy ez a Báthori 
Zsigmond fejedelem kegyencéről 
szóló regény rokonságban áll Fáy 
Andrásnak ,,A két Báthori" című 
színművével. Utal a műben jelent-
kező irodalmi reminiszcenciákra. 
Megjegyzi, hogy a költő alanyisága 
az eddig észlelt mértékhez képest itt 
erősen visszahúzódik ugyan, de szá-
mos részlet még mindig önvallomás-
ként hat reánk. Behatóan és találóan 
fejtegeti a regényben jelentkező 
szerkesztő-képességet. amely az 
előbbi munkákban nyert iskolázott-
ság után is sokhelyütt csak nehéz-
kes menetű, zavaró mozzanatokkal 
megszakgatott és túlterhelt alkotást 
bír nyujtani. Igen sok megszívlelni 
valót mond a belső korrajzról: a 
XVI-ik századi ember lelki világá-
nak ábrázolásáról, halott korszelle-
mek föltámasztásának szuggesztiv 
eszközeiről. Különösen finom észre-
vétele, hogy az író a vezető alako-
kat és eseményeket nem a maga sze-
mével nézi, hanem tárgyiasítva, a 
többi szereplők lelkének a tükréből 
vetíti elénk. Igen sikerülten mél-
tatja Keményt, mint a lélek- és jel-
lemrajz nagymesterét. Végül a stí-
lusára vonatkozó megfigyeléseit ab-
ban összegezhetjük, hogy a szerzett 
gyakorlatból kifolyólag Kemény 
készsége ezen a téren is sokat fejlő-
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dött. de a tagadhatatlan haladás el-
lenére még gyakran fegyelmezetlen, 
nehézkes, keresett és egyenetlen. 

Pais Dezső. 

Babits Mihály: Kártyavár. Egy 
város regénye. (Athenaeum.) Lelki 
élmények felé való mohó kitárulás 
és hatalmas intellektus fegyelmező 
ereje eleven Babits minden költői al-
kotásában. Mindig a legszemélyesebb 
lírai érintettség bírja megszólalásra, 
és mindig az írásmesterség legna-
gyobbfokú öntudatossága jelöli ki 
közlendői számára a megváltó for-
mát. Neki a regény is csak lírájának 
egyik megjelenési formája, lirájáé, 
mely kezdettől fogva kereste az ob-
jektiválódás módjait, néha egyene-
sen naturalista eszközök által. Már 
legelső verseskönyvében akadtak 
költemények (Városvég, Világosság 
udvara, Régi szálloda, Mozgófény-
kép), melyek a valóság torz, néha 
mocskos elemeinek túlzó színezésével 
(valóban a rothadás szivárvány-
színeivel) az ezen realitás-elemektől 
szinte érzékileg érintett lelkiségről 
közöltek meghökkentő vallomást. 

Első regényében (Gólyakalifa), a 
kétéletű Tábori Elemér történetében, 
a züllött alterego rajzában nagy sze-
repet juttatott e kínzó naturáliák 
lelki hatásának. Sokan naturalista 
hajlamokat is állapítottak meg a re-
gény írójában, holott éppen a szem-
lélet „természettudományos" érdeke-
letlensége (a Zola-féle carrure) 
hiányzott előadásában, melyet első 
sorától az utolsóig valami lírai re-
megés hatott át s tett az olvasó fogé-
konyságára is nyomasztó hatásúvá. 

A Kártyavár időrendben második 
regénye Babitsnak, noha a merőben 
más stílusú Timár Virgil fia — a 
lelki apaság kérdésének e finom, 
gyöngéd elemzése — hamarább ke-
rült a könyvolvasó közönség elé. Ki-
lenc esztendős kompoziciója Babits-
nak ez a Kártyavár, mely akkor a 
Nyugat lapjain háromnegyedrészé-
hen meg is jelent, de — utolsó negye-
dével kiegészítve — csak most lett 
„könyvujdonság"-gá. 

Szubjektiv indítékokon épül ez a 
regény is. Babits lelkének heves él-
mény-reakciója és nyughatatlan fan-
táziája szövetkezik benne, hogy dús 
szövedékű rajzát adja a főváros tő-
szomszédságában keletkezett Potem-
kin-városok egyikének, melynek „ős-
története" mindössze ötven eszten-

Napkelet 

dőre nyúlik vissza, melynek ameri-
kai ütemben felépült falai valóságos 
járványtelepe a morálsorvadásnak, 
melynek tradiciója a tradiciótlanság 
és fantáziája: a mozi. Babits tanári 
pályája egyik szakát egy ilyen pak-
fong-város falai és lelkei között élte 
át, ahol falak és lelkek csodálatosan 
egybetalálkoznak abban a fogalom-
ban, mit a népszólás az „újpesti ha-
tos" nevével jelölt meg. Ha Babits 
kezdő költő korában képzelmével raj-
tafelejtkezett a Világosság udvará-
nak szennyes romantikáján: most 
ennek az Újvárosnak rajzában mint-
egy az egész városnagyságúvá ki-
tágított Lichthofnak képét nyujtja. 
Nem is Újváros ez — így élcelődik 
a regény egyik helybeli potentátja —, 
hanem Pfujváros. Az is valóban. S 
Babits ,,egy város regényét" akarja 
írni, éreztetve, hogy — ha valahol — 
ebben a környezetben valóban a mi-
liő formálja az embereket. De még-
sem miliő-rajzot ad a realista re-
gényírás értelmében. Romantikusan 
túloz, még pedig szándékosan, bizo-
nyos játékösztönnel, mely a draszti-
kumok halmozásával a valószerű-
ségen túllendülve akarja megérzékel-
tetni a környezet fojtogató atmo-
szféráját, amely egykor az íróra úgy 
rásúlyosodott. „Játék ez — mondja 
a regény előhangjában —, kiosztott 
szerepekkel: noha volt idő, mikor ez, 
a játék rámnehezedett, rámült, mint 
egy fojtó álom." Ezért muto-
gatja nagyítóüveg alatt az Újváros-
nak nevezett szemétdombot, s ezért 
keveri még stílusában is a natura-
lista szemlélet és romantikus képze-
let szélsőségeit. „Egy Jókai-regény 
alakjai bontakoztak ki szavaiból" — 
mondja egyik szereplőjéről, másutt 
meg igen találóan állapítja meg: 
„Különös moslékba csöppentek itt a 
Jókai világának csöppjei". 

A legcsekélyebb részletekben is ott 
kísért a Budapest szeméttelepére 
épült város stílusa: a stílustalanság. 
Még a lelki élet megmagyarázásához 
is a kellemetlen testi érzékletek szó-
tárából szedi Babits a kifejezéseket. 
Egyetlen jellemes alakjának lelki 
vívódását is ekként festi: „mély emlé-
kezetsikátorokban szemétnek felgyűlt 
csekélységekből egy még kínzóbb 
aggodalom mérgét keverte magá-
nak". A testiségek rajzában meg ép-
pen elmegy a szókimondás legszélső 
határáig. Könyve 288., illetőleg 340. 
lapján egypár olyan mondat olvas-
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