
KISFALUDY SÁNDOR MINT DRÁMAKÖLTŐ. 

(Harmadik közlemény.) 

Kisfaludy Sándor mindenben korának gyermeke volt; nem
csak abban, hogy dramaturgiai ismeretei nem szárnyalták túl kor
társaiét, nemcsak abban, hogy ép úgy, mint a korabeli írók, ő is a 
történelemből vette eddig tárgyalt darabjainak tárgyát, hogy ő is 
a múlt nagy, vagy elijesztő példáival akart hatni a nemzetre,, 
hanem abban is, hogy egészen magáévá tette korának eszméit: a 
hazafiságot, a magyar nyelv kérdését, a magyar faj fenntartásának, 
az insurrectiónak ügyét. Kisfaludy, ha eleinte történeti tárgyakat 
dolgozott is fel, nem merült el, bár erre nagyon is hajlandó volt, 
a múlt idők nagyságán kesergő honfibúba, hanem izgatták őt a 
jelen társadalmi kérdései is annyira, hogy drámákban tárgyalja őket. 
És ebben úttörő volt. Előtte senki sem gondolt arra, hogy a jelent 
érdeklő eszméket a színpadra vigye. Kisfaludy megtette s ezzel a 
magyar társadalmi dráma megalapítója lett. Eddig a múlt esemé
nyeinek megelevenítése volt főczélja, most mintegy tükörképben 
akarta a magyarnak megmutatni önmagát, a jelenben és a jelen 
kérdései közt. Ha a társadalmi drámát olyan darabnak nevezzük, 
mely tárgyát a jelenkorból veszi, akkor Kisfaludy Károly vígjáté
kai is társadalmi drámák, de Sándor darabjai szorosabb értelem
ben azok, mert azokat a problémákat kérdéseket tárgyalják, melyek 
abban a korban a társadalmat leginkább foglalkoztatták. Kisfaludy 
Károly is hű képét rajzolta vígjátékaiban az akkori embereknek,, 
de egészen más tendencziával, mint Kisfaludy Sándor, mint ezt 
majd látni fogjuk; örök kár, hogy Sándor darabjai a kedvezőtlen 
körülmények miatt olyan ^későn láttak napvilágot, mert így. sem
mi hatást nem tehettek. Épen 1825-ben jelentek meg, mikor már 
egy egészen új kor küszöbén állunk, mikor Széchenyi, később 
Kossuth, Vörösmarty és Bajza nevével találkozunk, miután nem
sokára Kisfaludy conzervativ politikája is, költészete is meghala
dottakká lesznek! 

Kisfaludynak három darabja foglalkozik társadalmi problé
mákkal : Az emberszívnek örvényei, a Dárday-ház és A lelkes 
magyar leány Az első kettő a magyar faj fenntartásának kérdését 
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tárgyalja, azt akarja tisztázni, vájjon helyes-e a házasság magyar 
és nem magyar között. A lelkes magyar leánynak az insurrectio 
képezi hátterét, s a kérdés itt úgy módosul, hogy szerethet-e egy 
hazafias leány egy nem hazafias férfit. Az utóbbi két darabját 
Kisfaludy: »nemesházi rajzolatoknak« nevezi, mert ezek valóság
gal a költő korát tüntetik elénk. Az emberszívnek örvényei szo
morújáték, s mintegy átmenet a történeti daraboktól a társadal
miakhoz. Itt a költő az eseményt még a történelemben helyezi, 
Nagy Lajos kora a háttere a darabnak, de a személyek benne 
egészen a XVIII-ik századbeliek, alapeszméje pedig teljesen a jelen
ből van véve. Kisfaludy már eddig is szól darabjaiban a jelen 
magyarjaihoz: ostorozza a hazafiatlanságot, az idegen ruhát, most 
nemcsak néhány sorban figyelmezteti olvasóit, hanem egész darab
jának az a tendencziája, hogy a magyar csak úgy lehet boldog, 
ha magyar nőt vesz feleségül. Kisfaludy látta, hogy főuraink, sőt 
nemeseink közül mennyien hoztak idegen feleséget házukba, s látta, 
hogy az idegen nő nemcsakhogy sohasem tudott magyarrá lenni, 
hanem még férjét és gyermekeit is idegenekké tette. Kisfaludy 
hazafias lelke rettegve gondolt arra, hogy így elveszti a nemzet 
nyelvét, elveszti magyar faji jellegét. Kifejezi elkeseredését Hattyú
dalában is: (9-ik ének 6-ik verssz.) 

De a' nemzet' átka inkább 
Essék Apák' fejére 

Kik idegen nő karok köztt 
A' nemzetnek nyelvére 

Gyermeköket tanítani 
Hálátlanul feledék; 

Miből támadt 's szaporodott 
A' korcsvérű nemzedék. 

Magyarország ebben az időben veszélyben látszott forogni. 
Herder jóslata, hogy a magyar nép, magyar nyelv ki fog veszni, 
nemcsak külföldön talált hitelre, hanem nálunk is terjedni kezdett, 
5 a nyomasztó tudat ott rágódott a lelkeken mindaddig, míg 
Széchényi erős hite, hogy Magyarország nem veszett el, hanem 
ezután fejlődik ki igazán, el nem oszlatta a kishitűséget s vigasz
talást nem öntött az elkeseredett honfiszívekbe. Kisfaludy Sándor 
is aggódva nézett a magyarok jövője elé, de nem tudta, nem 
akarta elhinni, hogy el fog veszni daliás nemzete, hiszen látta 
utolsó felbuzdulásában, a nemesi insurrectióban! De látta a rom
lást is, látta az idegenek káros befolyását, s Kisfaludy Sándor 
valóban tiszteletre méltó az ő igazi nagy buzgalmában, melylyel 
az idegenek ellen harczol. Nem politikai reformokat sürget, hanem 
meg akarja mutatni, hogy az egyes ember is miként tehet a nem
zet és a magyar faj javára. Prózában, versben, lírai költemény
ben és drámában mindig a honszerelmet, a faj szeretetét akarja 
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erősíteni a magyarokban. Nagy, őszinte törekvése tévedésbe, túl
zásba vezeti, de mi ezeket szívesen megbocsátjuk, ha drámáit úgy 
tekintjük, mint annak a kornak és Kisfaludy hazafiságának ter
mékeit, íme most is be akarja bizonyítani, hogy egy magyar férfi 
nem is szerethet mást, csak magyar nőt. Elénk állítja Maróthy 
Kálmánt, kinek szívét ellenállhatatlanul vonja magához egy magyar 
leány, épen azért, mert magyar, s Kálmán ezt a vonzódást nem 
tudja elnyomni, holott már 14 éve él olasz feleségével. Tekintsük 
közelebbről a darabot. 

A darab czime: Az emberszívnek örvényei. Mit ért ezen a 
költő? Maróthy ezt így magyarázza: »A szívekben van a leg
nagyobb örvény s beleomolni oly kívánatos.« Ezek Goethének 
ugyanazon szavai, melyek a darab mottóját képezik: 

»Es liegt um Uns herum 
Gar mancher Abgrund, den das Schicksal grub : 
Doch hier in unsern Herzen ist der tiefste 
Und reizend ist es, sich hinab zu stürzen.« (Tasso). 

Az örvény itt Maróthy Kálmán és Ilka szerelme. 
Úgy képzeljük, hogy valahol a Dunántúlon vagyunk, hideg 

tél van, épen karácsony ideje. Milla, Maróthy Kálmán felesége, 
•egyedül van az ősi vár egyik termében s elgondolkozik a zord 
időn, s azon, hogy már 14 éve, hogy elhagyta Nápolyt s követte 
férjét ide Magyarországba. Eddig boldogok voltak, de észrevette, 
hogy férje szívét Ilka vonja most magához, nagyon szerencsétlen 
e miatt, de érti férjét, mert Ilka jó és szép; Ilkát is érti, mert: 
»Századok teremnek egy ily P'érjfiat«, minő Kálmán. De Milla nem 
fogja őt átengedni. Az ablakon egy bagoly kopog, ez már mint
egy előre sejteti velünk, hogy valami szomorú, talán szörnyű 
esemény fog következni. Általában ez a hangulat már olyan nyo
masztó, olyan bizonytalan, hogy érdeklődve gondolunk arra, hogy 
mi fog történni. Kálmán jő s kérdi, hogy neki, szelídebb föld szü
löttének nem nagyon nehéz-e tűrni a szörnyű időt. Milla ezt szemrehá
nyásnak veszi, s azt mondja, hogy a rengeteg erdő fái segítenek elviselni 
a hideget. »A férjhidegnek volna bár orvosszere*« Kálmán azt mondja, 
hogy eddig, mint a bagoly odvában, olyan bús magányban élt itt Millá-
val, most szíve barátságot keres. Bosszankodik azon, hogy az idő 
miatt a karácsony ünnepét egyedül kell majd tölteniök, mert egy 
vendég sem jön el. De csakhamar megint visszafordul beszélgeté
sük Milla gyanújára; Kálmán addig kéri, hogy beszéljen világo
san, míg végre ez kimondja, hogy Telegdy Ilkára féltékeny. Milla 
elég botor, hogy kimondja, hogy Ilka is szereti Kálmánt, nemcsak 
ez Ilkát. Természetes, hogy ezzel csak ront helyzetén, mert Kál
mánt csak jobban megerősíti hitében. Kálmán összeszedi magát 
•és kéri, hogy a féltést, gyanút fojtsa el szívében. Millának rég 
fáj már azt látni, hogy Ilkát nemcsak a vér köti Kálmánhoz, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVIII. 20 
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hanem szívére, lelkére nézve is rokon vele. Kálmán szerint nem 
szerelem az, mely őket összeköti, hanem barátság, Milla ezt nem 
hiszi, hanem így szól: 

»Ilyen barátságtól csak egy hajszálnyi köz 
Választtya a' szerelmet el. 
Egy öszvehangzó érzelem, — 
Egymást találó gondolat, vagy képzelet, — 
Egy lángoló, sóvár tekintet, óh ! 
'S az ember észre sem veszi, 
Hogy a' barátságnak határán túl leli 
Egészen általváltozott magát.« 

(Szépek ezek a sorok, hogy igazak-e ? döntsék el mások.) Kál
mán csitítni, megnyugtatni próbálja feleségét, de Milla atyja 
átkát beteljesedve látja, a kit elhagyott volt férje kedvéért s a ki 
megjósolta, hogy ha majd az egyetlen kapocs: a szerelem kapcsa 
is feloldódik közöttük, akkor nem lesz majd hová fordulnia, roko
naitól távol. Kálmán biztosítja őt szerelméről s kéri, hogy gyanú
jával ne hozzon bajt, háborút és gyűlöletet a házban. Milla elhatá
rozza, hogy erőt vesz fájdalmán. Milla távozása után Kálmán 
hosszú monológban önti ki szívét, hogy ketté oszolva érzi azt r 
mert Millához őt a Hit, Esküvés, tisztelet s régi szerelem csatoljar 

»De a' magyar hazafiság 
Szívemnek oly hatalmas ingere 
Gyakorta éles szegletekbe ütközik 
Ő-benne.« 

De maga koholta sorsát, nem gondolván meg, hogy ne 
csak szerelme vágyait kövesse, hanem kedvese hazáját és nemze
tét is tekintetbe vegye, most Ilka »magyar valója« ragadja őt 
magához, de »emberséges ember volt ő mindig, a tiszta erkölcs
csel ellentétbe eddig sem, ezután se kerüljenek kívánatai«. A ven
dégek csakugyan megérkeznek. Telegdy jön be, a havat palást
járól lerázván. Ilka is eljött a rettenetes fergeteg ellenére is, bátyja, 
kéri, hogy Maróthy fenyítse meg vakmerőségéért, mert őt tiszteli,, 
szereti s kedvéért a tűzbe is kész volna ugorni. Ez ismét csak 
hevíti Kálmánt, dicséri is Ilkát, a derék magyar leányt, ki azóta 
kedvelni látszik társaságát, mióta Nagy Lajos alatti harczait neki 
elbeszélte. (Ez itt Othello és Desdemona megismerkedésére emlé
keztet bennünket). Ezután lovakról beszélnek, majd egymásra, 
köszöntik a billikomot. Kálmán inti Telegdyt, hogy ha majd meg
házasodik, párjában elvegye hazáját is, »mert a ki külföldit vesz, 
egészen otthon nem leszen soha.« Telegdy nem házasodik meg, 
mert húgában már minden női erényt megtalált, de Ilka is való
színűleg örökre leány marad, mert »a' jó Férjfinak Példája s 
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Tükre« előtte Maróthy. Kálmán alig tudja kitörő örömét elfojtani. 
Ilka jön s várja, hogy dorgálást kap Maróthytól is, mint Millától, 
de ez kijelenti, hogy a barátság' édes érzeményitol dobogni érzi 
szívét. Milla erre »érdekelve« (czélozva) megjegyzi, hogy boldo
gító érzelem ez, még más tulajdonához kapkodni nem kezd. Ilka 
mindjárt megérti Miilát s védekezik. Kálmán mentegeti Miilát, 
hogy egész nap rossz kedve volt. Lukács jelenti, hogy egy zarán
dok érkezett. Kálmán a zarándokokat dologkerülő, rest s időtolvaj 
seregnek nevezi, de kijelenti, hogy magyar szokás szerint szívesen 
kell őt fogadni. A zarándok belép s magyarul kezd szólni; Kál
mán kérdésére elmondja, hogy olasz származású atyja Róbert 
Károlylyal jött be Magyarországba, de meghalt, mert »Hazája 
langy Egét« el nem felejthető. Miért nem maradt hát otthon, kérdi 
Maróthy, mire Telegdy így szól: 

»De ez közönséges szokás, 
'S beszéd azoknál, a kiket bár senki sem 
Hívott is, eljönnek, maradnak, és 
Itt a' magyar földet gyalázván, elhagyott 
Hazájukat dicsérik; itt kedvek szerint 
Lakoznak a' magyar kenyérből, 's a' magyar 
Gazdáskodásait még is kigunyollyák, noha 
Otthon csikorogva tengetek csak élteket.« (366. 1.) 

Ki ne venné észre, hogy itt a költő a jelennek szól ? A zarán
dok neve Bonarti, Nagy Lajossal visszament ugyan hazájába, de 
utoljára a magyar is, olasz is üldözte őket, mert egyikhez sem 
tartoztak igazán, azért bujdosás lett a sorsa. S ez a hosszú tör
ténet azért van, hogy a költő motiválja azt, hogy a zarándok tud 
magyarul. Ez jellemző a kor felfogására, hiszen Dugonics előtt is 
tűrhetetlen, hogy német nevű emberek a színpadon magyarul 
beszéljenek, ezért nem fordítja ő egyszerűen a darabot, hanem 
adaptálja. A zarándokot esküvés hozza Maróthyhoz, hozzá, ki 
egy nápolyi neves leányt rabolt hitvesének. Maróthy ezt a vádat 
haraggal visszautasítja s Milla is megmondja, hogy ő, Amalfi 
Milla, szabad akaratból lett Kálmán neje. A zarándokot egy Mal-
forti nevű barátja, kivel együtt küzdött a Szentföldön, halálos 
ágyánál arra kérte, hogy menjen el Magyarországba Millához és 
mondja meg, hogy neki is, elrablójának is megbocsát. Malforti 
Millának csakugyan jegyese volt, de ő Maróthynak adta szívét és 
kezét. Mind elmennek. A zarándok visszamaradva egyszerre rette
netes dühre fakad s bosszút emleget. Milyen bosszút ? miért ? kérd
jük mi, s kíváncsisággal tekintünk a II-ik felvonás felé. 

A második felvonás másnap kora reggel a cselédszobába 
vezet bennünket, hol Lukács fegyvereket tisztogat s énekel egy 
csinosan pattogó kis dalt. Ez a dal annyira tetszett, hogy a »Hasz
nos mulatságok« a »Nemzeti Játékszín« első kötetéről szólván, az 

20* 
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olvasóknak előre való gyönyörködtetésére közli ezt a verset. 
A zarándok jő, csakhamar Milla és Maróthy, az olasz és magyar 
házasságra fordul a beszéd. Majd arról kezdenek beszélni, hogy 
éjfél körül új vendég érkezett: Zarándy Farkas. Lukács őt, mint 
szenvedélyes vadászt s rendkívül erős, indulatos embert jellemzi. 
— A zarándok erre fogai közt azt morogja, hogy az ilyen férfinak 
házába, az »asszonyok poklába« kellett volna neki jutnia. Tehát 
Millán akar bosszút állni. A zarándok magára maradva monológ
jában kifejti, hogy bosszúja ki volna elégítve, ha Miilát boldog
talanul, megtörve találta volna, de az a virág, mely régen feselni 
kezdett, s felé hajolt, most teljes pompájában kifejlett s mást bol
dogít, ezért bosszút kell állania, s ez legyen tökéletes, ha már 
ennyi ideig várt. Ő tehát Malforti, Milla régi kérője. De miért várt 
ennyi ideig a bosszúval ? Nem értjük ezt a zarándokot; de nem 
értjük Kálmánt sem, kinek hosszú monológját a következő jelenet
ben halljuk. Elmondja, hogy szereti Miilát s talán rosszul tette, 
hogy Ilkát »szívesb beszéddel, szorosb ölelgetessel, vagy tüzes 
tekintettel felingerelte«, de lehetetlen kerülnie azt, a ki őt megérti, 
ki minden jót, szépet, hazát és nemzetet is magába foglal. Millá-
ban csak a nőt szerette s szívének első felhevülésében azt kép
zelte, hogy a szerelem mindig olyan erős marad, pedig csak most 
találta meg szíve-lelke felét. Töprenkedve elmegy. Jő Ilka. Oly 
gyötrelmeket visz haza innen, melyek haláláig sem múlnak el, 
mert tegnap a csendes, baráti érzemény emésztő szerelemmé vál
tozott. Mindenki előtt titkolnia kell vétkes érzelmeit, csak a ter
mészet és lelke tudják bűnét megbocsátani. Millának megbocsát s 
kéri, bocsásson meg neki viszont, nem a vér gerjedelme, gyerme
kes hiúság szülték szerelmét, hanem úgymond: 

»Szívemnek és lelkemnek O vele — 
Véremnek és nyelvemnek 0 vele — 
Hanem Hazámnak' s nemzetemnek O-vele 
Egy volttá, egy teremtése szülte ezt. 
Kérdés tehát, kit illet Ő 
Inkább? —• Olaszt-e? vagy Magyart-e a' Magyar?« 

Ha boldog volna Maróthy, talán el tudná fojtani érzelmeit, de így 
mindig ez a lángoló kívánság él benne: bárcsak boldoggá tehetné 
ő Kálmánt. Ő maga csak most ébredt ennek tudatára, Milla már 
rég sejtette. Kálmán lép be, kérdi, miért van ébren oly korán, 
talán Zarándy vagy a fergeteg ébresztették fel. Ilka azonban nem 
tud magán uralkodni s szeretne a »nemlétbe« omolni. Kálmán is 
tudja, hogy sorsát nehéz lesz elviselnie, elveszettnek érzi magát 
szívének örvényében, melybe őt Ilka ragadta. Kölcsönösen bevall
ják érzelmeiket (de kicsit erőltetett s túlságos burkolt, válogatott 
kifejezésekkel). Kálmán szomorúan azt tanácsolja, hogy mondja
nak le egymásról, de Ilka indulatosan követeli, hogy ha már szí-
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vét elrabolta, viselje is gondját neki s szenvedjen vele. Tulajdon
képen nem értjük ezt az Ilkát, ő tudja, hogy Kálmán -nem teheti 
őt nejévé, mégis oly hevesen veti magát Kálmán karjaiba, meg 
sem kísérli, .hogy elfojtsa érzelmeit, nem érzi, hogy Millának igaza 
van, midőn jogosan ragaszkodik Kálmánhoz, nem, még haragszik 
is Millára, hogy 

»a barátság színeit 
Játszó szerelem fátyolát 
Levonta és letépte tegnap mérgesen.« (394. 1.) 

Kálmán inkább szomorú, mint heves s idős korára gondol, 
de Ilka csak szeretni vágy. Milla jő azonban, a szerelmesek kifej
tőznek egymás karjából s mint a tetten ért bűnösök hallgatják 
Milla keserű szavait, ki az őt megillető helyet most mással betöltve 
látja. Kálmán a következő csodálatos 'feleletet adja: a régi hely 
megilleti Miilát 

»Míg a' szerelem rózsabokra nem 
Csupán tövist, hanem virágot is terem, — 
'S míg ezt irigy indulatod' forgó szele 
Gyökerével együtt nem szakasztya ki.« 

A bölcs szerelem maga mellett szelíden szenved más szerel
met is — ha az becsületes 

»Szív és lélek érzeménye, 's nem buja, 
Nem fajtalan vérgyuladás —« 

Szegény asszony, hát tűrje el, hogy férje mást szeret? Midőn 
együtt találja őket, ne szóljon egy szót sem. E három alak közül 
Milla érthető legjobban; ő féltékeny s nem alaptalanul, kimond
hatatlan fájhat neki férje bánásmódja, de azért nem heves, s a 
költő inkább német szentimentalizmust igazol benne, nem olasz 
véralkatot. Midőn Milla keserűségében figyelmezteti Ilkát, hogy 
majd ő is egyszer az ő sorsára fog jutni, Kálmán védi Ilkát s a 
»szent magyar vendégszeretetre« hivatkozik és újra elmondja, hogy 
szereti őt, mert benne minden becses asszonyi tulajdonság meg
van, csak egy nem, mely őt épen Ilkához vonzza s ez, hogy: 

»a Hazát 
Lelkes Leányiban szeretni, egy 
Tulajdon, és erős, hatalmas érzelem.« 

Erre Ilka hatalmas páthosszal megszólítja Millát: »Külföld' 
Szülöttye! Asszony!« s kéri, hogy szűnjön meg vétteni a Hazá
nak és leányinak, s elégedjék meg annyival, a mennyit kapott, ne 
legyen irigy a barátságra is. Milla visszautasítja a barátság szót, 
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mire Ilka bevallja, hogy szerelmes Kálmánba, de ennek is Milla az 
oka, mert »irigy szerelme megrepeszté Ilka szívét, elfoszla leple az 
álbarátságnak s a szerelem tört elő.« Kálmánban pedig küzd 

»A' tartozás és szerelem — 
Hazafiság és haladás.« 

Milla, szegény, kire mindketten ráfogták szerelmük bűnét, 
most összetörve azon könyörög Ilkának, hagyja meg férjét. Ilka 
»magyar nemes Leány, ki bár erőszaknak soha, de a' Becsületnek, 
s Hazája Törvényinek« mindig fejet hajt, meghagyja nagy kegye
sen Kálmánt Millának. Kálmán pedig azt tanácsolja, hogy legye
nek barátnék. Zarándy lép be, s az időről és vadászatról kezde
nek beszélni. Milla vesztére csodálkozik azon, hogy ilyen időben 
is szeret vadászni. Ilka nem bámulja ezt, a mi Zarándy helyes
lését vívja ki, majd Telegdy jő, ki most meg Ilka hősies korai 
felkelését emlegeti, Kálmán pedig nagy dicséretet zeng a magyar 
éghajlatra a nápolyival szemben. Végre elmennek. Milla magában 
azon csodálkozik, hogy miért nem megy el tőlük a vitéz Ilka, 
hiszen az időtől nem fél. Szegény asszony, őt mindig háttérbe 
szorítják Ilka mellett, ha hangosabban szól, a vendégszeretetet hoz
zák elő, azt nem veszik észre, hogy ő, »az enyhébb ég szülötte« 
már felkelt, de Ilkát dicsérik érte, s ha az időről van szó, az ő 
hazáját ócsárolják! 

Harmadik felvonás: Milla a zarándoktól hazája felől kérde
zősködik, de ez felelet helyett Malfortit hozza elő s azt mondja 
Millának, hogy a szegett hit már meg is bőszülj a magát, mert 
férje mást szeret. Miilát szíven találja a szó, de büszkén elfordul 
a zarándoktól. Ez pedig elhatározza, hogy Miilát életben hagyja, 
hadd szenvedjen, csak Maróthyt fogja megölni. Ilka jő ; a zarán
dok neki is megmondja, hogy észrevette, hogy ő és Maró thy sze
retik egymást, s szerinte boldogok lehetnének, ha Millát eltennék 
az útból. -Ilka felháborodik, mire a zarándok azt mondja, hogy 
csak próbára akarta tenni lika szívét. Ilka őt borzadva hagyja 
ott, a zarándok pedig szemrehányást tesz magának balgaságáért. 
Ezután Zarándy elvonja a zarándokot, beszéljen neki Jeruzsálem
ről. Majd Kálmán lép be s Ilkáról ábrándozik, szerelmét többé 
nem tudja elnyomni, mert 

»Óh Hazafiság! 
Üres, hiú hang 's gondolat te nem lehetsz, 
Te leghatalmasb emberérzemény! 
E' kínomat — szerelmemet 
Csupán te szerzed én-nekem! —« 

Milla jön s régi boldogságára emlékszik vissza, mire Kál
mán megjegyzi, hogy a fergeteg lecsendesülése után vége lesz 
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mindennek, ő Ilkát többé nem -fogja látni, de aztán ne tegyen 
panaszt«, akár csatázó fergeteg, vagy halotti némaság lesz is élete.« 
{Ez igazán szép remény a szerencsétlen asszonynak!) Milla kéri 
férjét, tűrje őt addig, míg a bánat sírba nem viszi. Kálmán ismét 
a vendégekre figyelmezteti nejét, igéri, hogy Ilkát nem fogja látni 
s ha még ez sem elég, hát akkor átkát hagyja minden magyar
nak, ki nem magyart szeret. Telegdy lép be Ilkával, s kijelenti, 
hogy a fürkésző zarándok neki nem tetszik, Ilka is kifejezi gyanú
ját, de a zarándok beszédét nem árulja el. Zarándy is konok, 
ravasz, vakmerő zsiványnak nevezi, de Kálmán ily időben nem 
küldheti őt el. Ilka vallomása más irányt adhatna a darabnak s 
mi nem látjuk világosan, hogy Ilka Kálmánnak miért nem szól a 
zarándok alattomos beszédéről. Milla egyedül marad s kifejezi 
gyanúját, hogy a zarándok: Malforti. 

A negyedik felvonás elején ismét találkoznak Ilka és Kálmán. 
Ilka e boldog pillanatban halálát kívánja. Kálmán az ő szívük 
állapotjait tengerhez hasonlítja, melyben nagy örvény tátong és 
ebben három élet fog elveszni. Egymás karjába omlanak, de 
»emberzaj« hallatik s Kálmán előttünk kissé komikus páthoszszal 
mondja: »Ki háboríttya Menybé-létemet ?« Ilka elmegy, mondván: 

»Millának új bosszúra ne 

Adgyunk okot. Kálmán! keserves élet ez!« 

Kálmán pedig felsóhajt: ' 

Oh Milla! miért nem vagy Magyar! 
Hogy benned én Hazámat is 
Szeretni tudnám! — E' hiányt kitölteni 
Vágyának érzeményeim; 
'S most a' szerelem és hazafiság 
Ilkában olvad egybe — 's téged nyomni kezd.« 

Még mindig csak a hazafiság vonzza Ilkához? 
Lukács siet be, hírül hozván, hogy a farkasok széttéptek egy 

csikót. Zarándy azonnal a farkasok után indul. Milla fut be ekkor 
s kéri férjét, hogy bocsássa el a zarándokot, mert fél tőle. Kálmán 
nem tudja, miért gyanús Milla előtt a zarándok, — »hisz a te földid« — 
veti oda gúnyosan. Milla elmondja, hogy Malfortit gyanítja benn. Maró-
thy nem érti feleségét, hiszen »otthon elég illyen madár járt-kelt előtte.« 
Kálmán csodálatosképen hisz a zarándok meséjének s őt ilyen időben 
elbocsátani nem lehet. De Milla félelmét leküzdeni nem bírja s ha 
Maróthy el nem bocsátja, hát zárja be. Jaj! szerencsétlen asszony, 
most megint magyar érzéseiben sértette meg férjét! Maróthy fel
gerjedve'utasítja vissza kívánságát, »mert nem Poroszló a magyar 
Nemes«. Elmennek. A zarándok jő kémlelődve, kihallgatta, a mit 
beszéltek s bevallja, hogy Milla jól sejtett. 
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Ötödik felvonás: Kálmán egyedül mereng a kandallónál, 
A zarándok búcsúzni jön, mert el akar távozni a mise után; 
hálából orvosszerek titkát akarja Maróthyval közölni. Milla, Ilkar 
Telegdy a templomba mennek, Kálmán egyedül marad a zarán
dokkal, ki pergament mutat neki s míg ez azt nézi, mellébe döfi 
tőrét és »felsúgva bőgi« : 

»A gyilkosod, Malforti! — én vagyok.« 
Kálmán a karszékbe rogy, a zarándok tüzet kiált, hogy a 

gyanút elhárítsa s elrohan. Lukács befut s hogy urát vérében 
találja, össze-vissza kapkod, végre az asszonyok után szalad. Kál
mán szégyenteljesnek találja a maga halálát orgyilkos által, ő, ki 
annyi harcznak hőse volt. (Kálmánban csak ez az egy vonás mutat 
Nagy Lajos korára.) A nők jönnek. Kálmán így szól: »Értted 
halok meg Milla most«, mert a zarándok csakugyan Malforti volt. 
Milla kétségbeesik, Ilka érzi, hogy ha élve nem, de halva mégis 
Kálmáné lesz. Összerogyik és meghal. Kálmán pedig kiküldvén 
a betódult jobbágyokat, még csak arra kéri Miilát, hogy mellé 
temettesse Ilkát. Mindenkitől elbúcsúzik s Ilkához akar menni, az 
ajtó felé vezetik,, midőn belép Zarándy és a parasztok vezetvén a 
megkötözött zarándokot. Kálmán orgyilkosságát veti szemére 
Malfortinak és meghal. Zarándy látván, hogy Maróthy meghalt,, 
tőrrel akarja megölni a zarándokot, de elveti azt, látni, hogy 
Maróthy vére van rajta s úgy üti fejbe a zarándokot, hogy ez,, 
meg sem motszanva legott szörnyű halált hal Zarándy ütése alatt, 
mindegy ordítva kiáltja: »Eredgy hazádba, a' Pokolba, átkozott!« 
A' kárpit sebesen lefordul. 

Mielőtt arról szólnék, hogy bennünk milyen hatást ébresztett 
ez a darab, el kell mondanom, hogy hogyan ítélt Kisfaludy e drá
májáról: ezt tartotta a legjobbnak, legköltőibbnek és lélektanilag 
legjobban megokoltnak. Gaal Györgynek írja 1821. mártz. 19-én: 
»Meine einzige Tragoedie Maróthy Kálmán vagy Az ember szívnek 
örvényei, kein Spectakel Stück, sondern meistens nur Liebespoesie,. 
wie die Schuld, worin vier Menschen fast durch einer einzigen 
Liebe Leidenschaft in den Abgrund gerissen werden, und im Gan
zen nur sieben Personen spielen, wovon der Stoff eine ganz ori
ginelle Idee ist, konnte noch auch in andern, als ungarischen Her
zen Anklang finden.« Elmondja azután, hogy jó színészektől elő
adva, hiszi, hogy a darab hatást tenne: »Diese Tragoedie ist eines 
von jenen poetischen Producten, die verwandten Geistern und 
Herzen sehr, nicht verwandten aber gar nicht gefallen können.« 
Kisfaludynak ezt az ítéletét mi is mindenben elfogadhatjuk: a lelki 
életnek ilyen intenzivitásával, mint itt, eddig Kisfaludy egyik darab
jában sem találkoztunk, költői helyek, kivált hasonlatok, gyakrab
ban fordulnak elő benne; compositiója kerek: egy előttünk meg
induló cselekmény be is végződik szemünk előtt s ez*, a cselek
mény a költőnek egészen önálló gondolata. Kisfaludy érezte azt 
is, hogy a darab általánosabb emberi érdekű is lehetne, mert 
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három ember szerelmével foglalkozik, csakhogy a költő egészen 
különös módon a hazafias érzéssel indokolja a szerelmet s így 
bizony igaza van, mikor azt mondja, hogy a vele nem rokon 
szellemeknél a darab nem kelthet hatást. Bennünket folytonosan 
izgat a darab különös és hazug motiválásával s az »örvény«-nyel,. 
a bűnös szerelem örvényével, mely benne feltűnik, de a befejezés 
nem nyugtat meg. 

Ha áttekintünk az egészen, látjuk, hogy négy főszereplője 
van a darabnak: Kálmán, Milla, Ilka és a zarándok, de ez az 
utóbbi a többiektől távolabb áll s minket elsősorban Kálmánnak 
és a két nőnek szerelme és összeütközése érdekel, csak másod
sorban a zarándok bosszúja, A darab nem áll egyébből, mint e 
négy személy monológjából és páros vagy hármas találkozásból;. 
ezek mellett csak hézagpótlónak és az egyhangúság elkerülése 
végett vannak beékelve Zarándy, Telegdy és Lukács szerepei. 
A darab megindulásakor úgy érezzük, mintha csakugyan egy régi 
várba, vagy nemesi udvarházba (az igaz, hogy nem épen Nagy 
Lajos korabelibe) jutottunk volna. Várják a vendégeket, de a férj 
és feleség közt félreértés támadt, kíváncsiak vagyunk, mi bonta
kozik ki ebből. Ez az otthonias, természetes hangulat azonban 
mindinkább eloszlik, mikor Kálmán egészen ferde gondolkozását 
észrevesszük s halljuk Ilka indulatos és túlságosan emelkedett 
szavait. Ehhez járul még a zarándok titokzatos megjelenése, ért
hetetlen bosszúja, féktelen dühe. A természetes hangulatot Zarándy 
vadászatról, Telegdynek lovakról való beszéde iparkodik fenntar
tani, de se a házigazda, se a felesége nem törődnek a vendégek
kel, hanem csupán csak szívük örvényével. Minden ok nélkül 
jönnek, mennek s hol egyedül, hol együtt tárgyalják érzelmeiket, 
de a kibontakozás felé nem törekednek. Kálmán beleszeretett Ilkába,, 
de végzete nem ebből fejlődik ki, hanem deus ex machina: a 
zarándok által. Mi pedig azt kérdezhetjük, mi történt volna, ha a 
zarándok meg se jelenik ? Kálmán szerelmét előttünk azzal okolja 
meg, hogy idegen feleségében nem szeretheti a' hazát, ezt Ilká
ban találja meg, ezért vonzódik hozzá. Ezt a hazug okot hangoz
tatja akkor is, mikor Ilkát karjában tartja s bevallja, hogy örömre 
sóvárog a szíve. De mintha Kisfaludy maga is érezné, hogy hamis 
útra tévedt, más okokat is kezd emlegetni: Kálmán elmondja, hogy 
Millának nincsenek gyermekei. De ha volnának, akkor talán meg
változna szenvedélye Ilka iránt? Nem. Ez az ok sem állhat meg, 
nem is lesz szó róla többet. Kálmán Miilát is szereti állítólag, de 
azért folytonosan csipkedi: hazájának éghajlatát ócsárolja, kigú
nyolja a zarándoktól való félelmet, vele szemben mindig Ilka 
hősiességét magasztalja. Ezt a szegény asszonyt mi igazán saj
náljuk, elhagyatva, távol rokonaitól, egyedül férjére van utalva 
s ez most bűnös szerelmet érez egy másik nő iránt, ezt nem is 
titkolja, s még azt kívánja feleségétől, hogy: »irigy szerelmét«, 
féltékenységét nyomja el, neki nincs joga felszólalni férje hűtlen-
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•sége ellen, mert ő nem magyar. Kénytelen eltűrni Ilkától, hogy 
ez azt mondja neki, hogy húzza össze magát, mert ő jogtalanul 
felesége Kálmánnak. Az, hogy Milla elhagyá hazáját Kálmánért, 
nem áldozat, de az, hogy Kálmán őt, most, midőn Ilkát megta
lálta, el nem taszítja, óriási nagylelkűség. Kisfaludy tendencziája, 
hogy bebizonyítsa a magyaroknak, hogy magyar nem szerethet 
mást, csak magyart, tiszteletre méltó, de a hogyan ő ezt elénk 
állítja és motiválja, bennünket meg nem győz. Rokonszenvesebb 
előttünk Milla, mint Kálmán vagy Ilka, mert Milla nem bűnös, 
egyedüli vétke dőresége, melylyel kimondja gyanúját s Kálmánt 
méginkább izgatja. Félénk, lemondó, szegény teremtés ez, ki jogait 
nem meri olyan nagy hangon védeni, mint amazok bűnüket. Kis
faludy nem éri el czélját; nem gyűlöljük az idegent. De nem sze
retjük a magyart sem. Kálmán már azért is ellenszenves előttünk, 
mert szerelmét hazug okkal mentegeti, feleségére akarja hárítani 
bűnét, mintha Milla tehetne arról, hogy idegen. Gyönge is ez a 
Kálmán: lemond, megesküszik, hogy Ilkát nem fogja többet látni 
s mégis midőn egyedül találkozik vele, megöleli. Nem tud csele
kedni ; ha Ilkát látja, szerelme uralkodik rajta, ha Millával talál
kozik, visszaborzad attól, hogy hűtlen legyen hozzá. Kálmán haza-
fiasságát sem látjuk egyébben, mint abban, hogy feleségét örökké 
a »szent magyar vendégszeretetre« figyelmezteti. Ilka roppant heves, 
indulatos, önmagával roppant megelégedett; lemond ugyan Milla 
javára, de tele van iránta megvetéssel. Úgy képzeljük, hogy Milla 
jóval öregebb nálánál s Ilka mégis nagy hangon »Asszonynak« 
szólítja s haragszik, mert szólni merészelt Kálmán és az ő »barát
sága« ellen. Csodálkozunk azon, hogy a szilárd elhatározású, bátor 
Ilka, látván, hogy nincs mit remélnie, el nem megy! Miért marad 
Milla otthonában s miért sóhajtozik ott örök bánatáról, miért nem 
hallgatja el érzelmeit Kálmán előtt? Úgy tetszik nekünk, mintha 
~ő még szenvedélyesebb volna, mint Kálmán, vagy a magyar nők 
tulajdonsága ez a vad indulat, ez a szemérmetlenség? 

A zarándok teljesen érthetetlen. Tizennégy év múlva jut 
eszébe, hogy menyasszonyán bosszút álljon, épen a zord tél kel
lős közepén jön az országba s épen karácsony éjszakáján hajtja 
végre tettét. Malforti szerette Miilát, ki tőle elfordult; mi azonban 
-ezt a szerelmet nem látjuk sehol, hevesen, féktelenül gyűlöli most 
s látva a szegény asszony sorsát, nem szánakozik rajta; Maróthy 
kezd rokonszenves lenni előtte, (hogy miért, nem tudjuk), de mégis 
szilárd akar lenni elhatározásához s megöli őt. A zarándokban 
határozott nemzeti olasz vonásokat sem látunk, melyek bosszú
szomját magyaráznák. A mellékszemélyek közül Zarándy a leg
erőteljesebb, bár túlzott egy kicsit a vadsága. Lukács a hív öreg 
szolga typusa, Telegdy a vidéki nemes úré. 

A zarándok bosszúja fejezi be a drámát, de bonyodalom 
megoldásáról nincs szó, mert mindenki lemondott, konfliktus itt 
nincs. Tagadhatatlan, hogy erős tragikai összeütközésnek a magja 
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van meg, de nem fejlődhetik ki, mert sem Kálmán, sem Ilka nem 
követnek el bűnt; meghalnak, de nem önhibájuk miatt, hanem egy 
véletlen folytán. A költő csak azt akarta bemutatni, hogy Kálmán 
boldogtalan, mert idegen a felesége s az idegenek részéről még 
veszélynek, alattomos bosszúnak is ki van téve. A lelki élet fel
tüntetése szempontjából, mint már említettem, Az emberszívnek 
örvényei első helyen áll Kisfaludy darabjai között: a dráma menete 
sem hosszadalmas, nem untat bennünket, de nem elégít ki; nyelve 
mindig szép és emelkedett, dialógusa is élénk; jambusokban van írva. 

Kisfaludy úgy képzelte, hogy jó színészek előadásában hatna 
a. darab. Elő is adták Az emberszívnek örvényeit; ez az egyetlen 
drámája Kisfaludynak, melyről a színpad is tudomást vett. Elő
adták mindjárt megjelenési évében 1825-ben Pozsonyban, azután 
1828-ban decz. 27-én Pesten a Beleznay-kertben és 1833. okt. 28-án 
Budán. Továbbá Debreczenben 1833. okt. 5-én, Szegeden 1834. okt. 
11-én, Szabadkán 1835. febr. 17-én és Miskolczon 1836. febr. 28-án. 
(Kisfaludy Sándor munkái. Remekírók. Heinrich G. bevezetése.) 

Érdekes Kisfaludy Károly ítélete erről a drámáról és bátyja 
többi darabjáról. 1826. márcz. 19-én írja (Minden Munkái 6. 
417. 1.) »Sándor drámáit nem tudom szeretni, balul értett hazafi
ság van eldöntve rajta. Az emberszívnek örvényeiben a képzelet, 
cselekedetek, az ízlés, a nemesebb lelki morál sértve vagyon. 
A buta magyarnak, ki olvas és nem gondol, tetszhetik, a józan 
ész lehetetlen, hogy megnyugvást találjon oly érzéseken. Kétlem, 
hogy Sándor könnyű Múzsája a mélyen s magasan búvárkodó 
dráma léptével egy iránt mehessen.« Igazat adunk Kisfaludy Károly
nak a balul értett hazafiságra nézve: a nemesebb lelki morál is 
sértve vagyon annyiban, hogy a férjnek szerelmét egy más nő 
iránt a hazafisággal nem szabad s nem lehet takargatnunk; s 
bizony, ezen érzéseken megnyugvást nem találhatunk. 

Vörösmarty még rövidebben s még elvetőbben ítélt e darab- # 
ról, mutatja ezt epigrammája: A szív örvényei. (Pályalombok.) 

»Szívörvényeidet jobban mondhatni gödörnek, 
Benne dicső elméd fénye temetve vagyon.« 

Mondanom sem kell, hogy nem érthetünk egyet e csípős kis 
epigrammal. 

Bárány Boldizsár már nem ítélt ilyen szigorúan. A magyar drá
mairodalomról szólván, előszavában azt mondja : »Csak egy Vérná-
szunk, egy góthos idomú, vagy alakzatú bájos Irenénk, egy Maróti 
Kálmán, egy tiszta virág nyelvű Tyruszunk van még eddig.« (Bayer 
I. 480.) Vájjon mit gondolhatott Vörösmarty, mikor a maga és 
Kisfaludy darabját egy kategóriába sorozva látta? Bárány Boldi
zsárrajellemző még, hogy szerinte — »Az Árpádi ház, szerény félén
ken közéig az elszámláltakhoz, a Stibor, Kún László, s Égi Ven
dég művekhez is — de még is csak mer közelgeni«. (Bayer I. 
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426.) Tehát Bárány feltétlen nagyra tartotta Kisfaludy drámáit és 
példányképei közé sorozza. 

Mielőtt ennek a darabnak a tárgyalását befejezném, arról 
kell említést tennem, hogy ez a darab hasonlít-e Müllner Schuld-
jához, vagy annak hatása alatt készült-e? Hiszen maga Kisfaludy 
említi idézett levelében, hogy drámája épen úgy »Liebespoesie«, 
mint Müllner Schuldja, mindkettőben 4 főszemély s egészben véve 
csak 7 szereplő van. Lényeges megegyező vonást azonban a két 
dráma közt nem találunk. Müllner darabja elején egy kis szózatot 
intéz az olvasóhoz, melynek eleje így hangzik: 

»Den Abgrund, der bestimmt ist, hinzuraffen 
Den Menschen, den die Macht der Lust bezwungen 
Versucht ich kühn, dem Wettgeist nachzuschaffen.« 

Itt is örvény, mélység van tehát, mely elnyeli azt az embert,, 
ki fölött szenvedélye lett úrrá. Ez hasonlít Kisfaludy gondolatához, 
de nem tudja, nem akarja keresztülvinni, nem szenvedély taszítja 
Kálmánt az örvénybe, hanem a véletlen. A véletlennek Müllnernél 
még nagyobb szerepe van. Sorstragédia ez, mely a Vierundzwan
zigste Februárt juttatja eszünkbe; itt is minden egy gyilkosság 
évforduló napján történik. A férfi, Hugó, szintén két nő között 
áll, mindkettőt szereti, de egyik a neje, a másik testvére, kiről, 
kiderül azonban, hogy nem az; ez Jerta; Hugó és Jerta szerelmé
ből s a feleség: Elvira féltékenységéből azonban nem lesz semmi. 
Müllnernél is jő egy idegen, ki megzavarja a család békés életét?. 
később kiderül, hogy az idegen Hugó atyja; Hugó • testvérét ölte 
meg s annak feleségét vette el. Hugót lelkiismeret furdalások zak
latják, de mégsem ez, hanem inkább neje példája bírja rá, hogy 
öngyilkossá legyen. Itt tehát a bűnnel mégis összefüggésben van, 
a büntetés, Kisfaludynál nem. Érdekes találkozás még az, hogy 
itt is tél van, a ház úrnője van egyedül először a színpadon, ő is 
idegen származású: spanyol, Milla, tudjuk, olasz. Elvira, a spanyol 
nő is szelídebb, félénkebb, mint Jerta, a német leány. Jerta Elvira, 
félénkségét kicsúfolja s tréfásan rémségekről kezd beszélni s itt 
előfordul a bagoly is, mely »Hugót« kiált. Hazafiságról azonban 
nincs szó az egész darabban. Kisfaludy darabja még a találkozá
sok ellenére sem hasonlít Müllneréhez és a tőr, a véletlen, az ide
gen megjelenése, a rémesre hajló, nyomott kedélyhangulat akkor 
csaknem minden darabban meg voltak. Kisfalud}^ az alapeszme, a 
a cselekmény; csak a drámai apparátusból vett át egyes fogásokat. Kis
faludy személyei természetesebbek, erőteljesebbek, mint Müllner alak
jai, Kisfaludy történetét sem hiszszük el, Müllner rémségét még 
kevésbbé. Kisfaludy ismerte a darabot és hogy hatott rá, bizonyítja, 
hogy megemlíti. Ennyi az. egész. 

Kisfaludy következő három darabja egész más világba vezet 
bennünket, Kisfaludyt is egészen más oldalról ismerjük meg. Eddig 
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tárgyalt darabjai mind halállal, tehát szomorúan végződtek, most 
következő három műve szerencsés kimenetelű, de azért nem mond
hatjuk, hogy ezek vígjátékok, a komikumnak csak kevés nyomá
val találkozunk bennük. A Dárday házat és a Lelkes magyar 
leányt Kisfaludy »nemesházi rajzolatoknak« nevezte, csak az elmés 
•özvegyet jelölte meg vígjáték névvel. Mit értett Kisfaludy »nemes
házi rajzolat«-on? Olyan darabot, mely tárgyát a nemesek életéből 
merítette, de nem értett Kisfaludy kizárólag vígjátékot, hanem 
szomorút is, kitűnik ez a Nemzeti Játékszín elé írt előszóból, hol 
-ezt mondja: »az ilyen eredeti magyar házi Rajzolatok, akár szo
morú, akár vígjátékok«. A két nemesházi rajzolat közül a Dárday 
ház közelebb áll a vígjátékhoz, mint a Lelkes magyar leány. Tra
gédiáiban és históriai drámáiban Kisfaludyn mindig észrevehető 
valami idegen íz: a külföldi példányképek hatása, itt nincs ennek 
nyoma sem, Kisfaludy azt rajzolja, a mit maga is mindennap lát. 
Az emberszívnek örvényeiben a cselekmény még történeti háttér 
•elé van állítva, de az alakokban nincs egyetlen egy XIV. század
beli jellemvonás sem, a jelenből a jelennek beszélnek a személyek 
s a tendenczia a legaktuálisabb: a nemzet, a faj fenntartása. Most 
Kisfaludy elhagyja a történetet, egészen kilép onnan s ekkor alak
jai is levetik a tragédia pompázó, retorikus köntösét, megszólalnak 
a maguk természetes hangján. S mi egyszerre szép napsugaras 
tájra lépünk ki a zord, sziklás, sokszor ködlepte vidékről, vidám 
jólformált leányok, kedélyes, pipázgató, de akaratukban szilárd öreg 
urak, lelkes ifjak és hűséges öreg cselédek társaságába jutunk s 
ha feltűnik is itt-ott egy páváskodó kaczér hölgyecske vagy léha 
gavallér, elfelejtjük őket hamar, csak a szélestornáczú udvarház, 
•és a lugas képe maradnak meg lelkünkben, ezekre rásüt aranyos 
fényével a nap, a költő hazaszeretetének s igazságának, egyenes lel
kének őszinte fénye. 

Az írók munkáikban nemcsak a maguk nevét és a maguk 
egyéniségét örökítik meg, hanem korukat és koruknak embereit is. 
Kisfaludy nemesházi rajzolatai megőrizték a XVIII. század végi 
magyar életnek képét. Éppen ezért olyan becsesek ránk nézve ezek 
a darabok, becsesebbek, mint Kisfaludy összes históriai drámái. 
Igazi magyar légkör van bennük, magyar gazdaság, magyar ala
kok, magyar hazafias szív, nőben, férfiban egyaránt. És Kisfaludy 
ezt a magyar nemesi életet, mint ideált állítja a nemzet elé. Kis
faludy Károly már nevetségessé teszi ennek néhány alakját, szoká
sát, de elnéző szeretettel, mosolygással tekint rájuk. Fáy, ki az ő 
Bélteky házában (1831) szintén a nemesi körök életét tünteti fel, 
már teljesen Széchenyi híve, szembe állítja a régi világot az újjal 
s az új érdekében küzd. És e három író tendencziája is teljesen 
különbözik egymástól, a két utóbbi javítani, változtatni akar a 
nemesség gondolkozásán, életmódján, Kisfaludy Sándor itt is a 
fajfenntartás kérdésével foglalkozik. Az emberszívnek örvényeiben 
azt akarja olvasói lelkére kötni, hogy magyar férfi csak magyar 
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nőt vegyen feleségül, a Dárday házban megfordítva áll a dolog: 
magyar leány csak magyar emberhez menjen feleségül. A lelkes 
magyar leány alapgondolata pedig, hogy: a házasfelek hazafias 
érzelmeinek is egyezniök kell, hogy megérthessék, szerethessék 
egymást. 

A nemesházi rajzolatok közül a Dárday ház érdekesebb, de 
a Lelkes magyar leány jellemzőbb Kisfaludyra, a költőre és emberre 
nézve. Jellemző benne a lángoló hazafiság és az, hogy cselekmé
nyének háttere az 1809-iki insurrectió, melyben, tudjuk, Kisfaludy,, 
mint a zalamegyei felkelő csapatok őrnagya, majd, mint a nádor 
szárnysegéde vett részt. Kisfaludy lelkes katona volt, legénykorá
ban többször kitüntette magát" külföldi hadakozásaiban, most, midőn 
édes hazáját védelmezhette a külső ellenséggel szemben, még nagyobb 
lelkesedés töltötte el. Hiszen ő maga mondja a Két szerető szív 
történetében többször is, hogy bárcsak tudná, miért harczol hazá
ján kívül, miért nem szentelheti kardját nemzetének ? Most az insur
rectió módot adott erre neki. Az insurrectió nemcsak épen a fran-
czia háború éveiben foglalkoztatta Kisfaludyt, hanem még élete végén 
is. Tudjuk, hogy megbízást kapott a kormánytól, hogy írja meg az 
insurrectió történetét s ezt Kisfaludy meg is tette; iratai most a 
bécsi császári titkos levéltárban vannak. Az insurrectió, a magyar 
nemesség utolsó felkelése, bizony csúfos vereséggel végződött Győr 
alatt, de ennek nem a magyarok voltak okai, hanem az ügyetlen 
intézkedések s az, hogy a felkelő csapatok gyakorlatlanok voltak 
s vitéz lelkesedésük nem használt semmit a fegyelmezett, edzett 
franczia hadsereggel szemben. Ez az utolsó nemesi felkelés meg
győzte a nemzetet is arról, hogy a hadviselésnek ez a módja már 
nagyon is meghaladott álláspont. De Kisfaludy tiszta szívvel sze
rette a maga véreit, a magyar nemeseket s a nemzet megvédésé
nek dicsőségét szerette volna mindig rájuk ruházni. Az insurrectió 
híre mindenütt felizgatta a kedélyeket; ezt az izgatott hangulatot 
tünteti fel Kisfaludy a Lelkes magyar leányban. 

Bodonyi Liza csak azért fordul el vőlegényétől, a gazdag 
Karvaytól, mert ez nem tud a haza védelméért lelkesülni; Ordayt 
szereti meg, ki szegény létére beteg édes anyját elhagyva, kész a. 
hazát szolgálni. 

Liza a franczia háborúról olvasott az újságban. A felkelés 
mindenütt megindult, a felkelésre buzdítok közt ott van Orday is. 
Bodonyi hírül hozza, hogy a francziák a határon vannak, az udvar 
Budára menekült. Liza sóhajtozik, miért nem lett ő férfiú! s visz-
szautasítja atyja gondoskodását, hogy menjen ő is nénjéhez Pestre. 
Karvay is megérkezik, de kiderül, hogy annyira sem érdeklődik a 
háború iránt, hogy a gyűlésbe ment volna. Liza és Karvay közt 
mindjárt nézeteltérés keletkezik, de alig hogy a nők elmennek az. 
öreg Bodonyi is felpattan Karvay mondásán, hogy »késő gond« 
már a haza védelmére gondolni. Megyeri Bálint »nyugalomra 
bocsátott Huszár Főstrázsa mester« rettenetesen kikel Karvay nem-
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bánomsága ellen. Karvay azt mondja, hogy »a' mi Insurrectiónkr, 
az a' régi Világnak védelem intézete, a' mostani időnek lelkéhez 
képest, midőn száz Ezerekből álló, tanult, gyakorlott, mindig fegy
vert fogható Hadak harczolnak egymás ellen, haszontalan Intézet. 
Az idő megavult és ezen Intézet az ő régi hasznaiból kikopott.« 
»Tűzláng égesse! most én hadd szóljak!« (5 k. 416 1.) kiált erre 
Bodonyi s hosszasan kifejti, hogy igenis »örökké jó Intézet« marad, 
nem jó az, mikor a katonákat örökre befogják, mert ezeket mi 
sem bírhatja a haza szíves védelmére. Ez a kis rész rendkívül 
érdekes Kisfaludy felfogására nézve: Az Eredeti Magyar Játék
színhez írott előszavában a franczia tollára adva ugyanezt mondja: 
minek éveken keresztül képezni azokat, kik született katonák, mint a 
milyennek magukat a magyarok az insurrectióban mutatták. Orday 
a gyűlésből jön, levelet ad a három férfinak s„bejelenti, hogy nem
sokára jönnek az általa felbuzdított insurgensek. 

A második felvonás elején Karvay egyedül találja Lizát, meg
újul köztük a vita a hazafiasságról. Karvay egy kicsit makacs, 
most már azért sem enged álláspontjából. Liza pedig hatalmas 
szónoklatot mond. Bodonyi jő Megyeryvel, ez utóbbi nagy hangon 
Karvay ellen fordul, nem hiába mondja rá Bodonyi, hogy »véres 
szájú huszár«. Karvay is kijő türelméből s azt mondja, hogy nem 
akar »az öldöklő ágyúk étke lenni«, érzi a maga becsét, ismeri 
törvényes kötelességét. Erre már Bodonyi is azt súgja Lizának : 
»Édesleányom! Ez a te Mátkád nem derék ember.« Jön Gerendyné 
Szegváry főbíróval, ki családos ember, a törvény kimentené, de azért 
mégis harczba megy. Ez nagy lelkesedést kelt, Karvay távozik, nem
sokára a többi férfi is. Liza ekkor kijelenti, hogy Karvayt megutálta,, 
tőle örökre elválik. Gerendyné pedig példálózgat Liza egy imádójára,, 
ki jegyesének éppen ellentéte. Orday lép be, s Gerendyné odasúgja 
Lizának »Ez az!« és távozik. Orday harczba megy, mert nem 
akar alábbvaló lenni őseinél, kik Nagy Lajos alatt küzdöttek. Liza 
könnyekre fakad a meghatottságtól. Orday arra kéri Lizát, beszélje 
rá atyját, hogy vegye az ő földjét zálogba, ezzel anyjának is, neki 
is nagy jót tesz. Végre egy elzárt borítékot ad át neki azzal a 
kéréssel, hogy csak akkor bontsa fel, ha ő elment a haddal, s 
bocsánatot kérve, nagyon megzavarodva távozik. Liza felbontja a 
levelet s belőle két verskötet fejlik ki: Haza Szeretet és Szívlán
gok czímmel, az utóbbi Lizához írt verseket tartalmaz. Liza pedig, 
kétségbeesve mondja: »Miért nyitottam fel ezt a szerencsétlen 
levelet! Világot kerestem, hogy lássak s most olyat találtam, mely 
éget és fáj!« Ez a jelenet a legszebb pontja a darabnak s e sorok
hoz hasonló igaz hangot még nem hallottunk Kisfaludynál. 

Harmadik felvonás. Liza érzi, hogy Karvayt sohasem sze
rette, Ordayt szereti. Bodonyi sincs megelégedve Karvay magavise
letével; csak úgy lézeng a felkelők között. De Orday, jegyzi meg 
Liza félénken, az nem olyan. Ez finom lélektani megfigyelés, Liza
akadozva ugyan, de mégis előhozza Ordayt, hiszen mindig az. 
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forog a fejében. Bodonyi megmondja, hogy messziről rokonok is az 
Ordayak, ő kész is, hogy a birtokot zálogba vegye, de csak 1000 
frtért, mert nem tudja az ember, mi fog történni, de hozzáteszi, 
nyilván, hogy a fösvénj^ség vádját kikerülje, hogy ha vége a 
hadnak, a birtokot pénz nélkül is visszaadja. Ez a vonás igen jel
lemző Kisfaludyra. Ő az anyagiakat sohasem hagyja figyelmen 
kívül, a nemes lányok nála mindig gazdagok is, nemcsak szépek 
és okosak. Liza is elhagyja ugyan a gazdag Karvayt, de Orday 
sem egészen vagyontalan! Ő is, Liza is, dicsérik Ordayt, Liza 
elárulja, hogy Orday hazafias verseket is szokott írni. Végre Liza 
bevallja, hogy megutálta Karvayt, s tőle elválik. Az apa figyel
mezteti őt a majd keletkező mendemondákra, de áldozatot nem 
kívánhat leányától, s Karvay neki sem tetszik már. Megyery jön; 
ő is megtudja a történteket. Karvayt látják közelegni, a mellék
szobába vonulnak hát; Liza beszéljen Karvayval. Karvay érzi, 
hogy a felkelés kissé eltávolította őt menyasszonyától, de szakí
tásra nem gondol. Igen meg van lepődve, mikor Liza egy hosszú 
beszéd után visszaadja gyűrűjét; ő nem akarja visszavenni, Liza 
azonban nem enged. Ekkor Karvay azt mondja, hogy a férfiak 
»a' megvetést meg tudgyák bosszulni«. Liza nem fél ettől s ekkor 
Karvay egyszerre éles gúnynyal az »esküdt«-re tesz czélzást s elro
han, Megyery és Bodonyi előjönnek, az első nagyon hevesen 
Karvay példálózásai miatt, Bodonyinak az »esküdt« ütött szeget 
a fejébe. Liza kihozza Orday versesköteteit s a két öregnek adja, 
kik egyszerre olvasni kezdik a verseket, s a kárpit lefordul. És a 
felvonás, mely csupa heves szóváltás volt, most ezzel a csendes 
képpel végződik. 

BITZÓ SAROLTA. 


