
FENYŐ ISTVÁN 

KIHAGYOTT RÉSZLETEK KISFALUDY SÁNDOR 
„HAZAFIÚI SZÓZAT"-ÁBÓL 

1809 elején írta Kisfaludy Sándor — nádori utasításra — a nemesi insurrectiót sür
gető röpiratát. Művét nyomdába adás előtt felülvizsgálatra küldte el a nádori udvarba, s itt 
valaki — alighanem maga József nádor — piros ceruzával bizonyos részleteket kiha
gyásra ítélt. Kisfaludy kénytelen-kelletlen elfogadta e törléseket, s a mű így, alaposan meg
kurtítva jelent meg 1809 tavaszán. Angyal Dávid szövegkritikai kiadása az első kiadáson 
alapult, nem vetette össze a kézirattal, ennek következtében a műnek máig sincs teljes kia
dása. Pedig a kihagyott részletek számos elvi összefüggésre engednek következtetni, becses 
adalékokat szolgáltatva a magyar nemesség ekkori ideológiai fejlődéséhez. 

A továbbiakban — jelezve a két szöveg közti különbséget — közlöm az említett részeket, 
utána pedig felvázolom a belőlük adódó legfontosabb elvi következtetéseket. (Az elől álló 
szám az I. kiadás lapszámát, a hátul álló pedig a szövegkritikai kiadásét jelöli.) 

7.1. 2. bekezdés : 
,,011y nagy veszedelem mindazáltal, mint a mellyel e mostani háborús, zajos időnek 

vészei fenyegetik" (MM. VIII. 10. 1.) 
Eredetileg így hangzott: 
,,011y nagy veszedelem mindazáltal, mint a mellyel a Főhatalomra vágyódó és minden 

tettével oda törekedő szerencsés Napóleon, ez a Francziaknak győzelmes Aulája fenyegeti 
általlyában minden Nemzetét" 

9. I. 10. sor :„„. . . .volnának? — Azért bölcs. . . " közt kimaradt a következő szöveg: 
„Midőn a már annyi nemzetet felfaltt győzedelmes ellenség a Hazának határán, sőt már 

benne vala, és a Magyar, kinek hajdan még csak neve is ijedelem, és győzedelem volt, készület
len, öszvetett kézzel, tunyán, resten állott, mint a megrémült juhsereg a farkas előtt. Sírt az 
igaz hazafi méltó haragjában és mérgében, átkozta az elfajult, elpuhúltt félénkeket, kik készeb
bek valának az ellenségnek fejet hajtani, mintsem ennyi ideig fenntartott szabadságnak szív
emelő édes érzésében vitézül meghalni. — Csudálta Európa, hogy az a Nemzet, melly az 
egész Kereszténységnek a Török ellen hajdan bástyája vala, most mintha nem is volna, csak 
annyira se mottszant, hogy a hirnek egyébbéránt igen is csacsogó szájában forgott volna." 
— (MM. VIII. 11. 1.) 

10—11. I.: „A Nemzetek történetei bizonyíttyák, hogy csak az a Nemzet lehet eró's, 
mellynek minden tagja, minden időben kész katona. . . ." 

után kimaradt a következő mondat: 
,,A becsületért, és zsoldért, többnyire vagy szükségből vagy erőltetésből szolgáló katonaság 

igen természetes okokból sokkal hidegebb vérrel tekinti a Hazának védelmét, mint sem az" 
(MM. VIII. 12. 1.) 

11.1. alján : „. . .fészkének védelmében — Mi válhatik. . ." közt kimaradt a következő 
rész: 

„A mi derék katonaságunknak megsértése nélkül légyen ez mondva, a ki mindég eleget 
tett kötelességének, eleget és fényesen győzött, ha pedig nem győzött, nem önnön alávalóságá-
nak, hanem vagy a mértéken fellyül lévő ellenséges erőnek, vagy más szerencsétlen okoknak, 
és bal eseteknek tulajdoníthatni.- Eleven példája a Nemzeti Enthuziazmus hathatósságának a 
Franczia nép, kinek a Revolutióban minden rendű tagja katonává válván, magát és övéit 
védelmezte, és a kin Európának minden öszveszövetkezett Hatalma sem tudott erőt venni. 
Az egész Franczia Had nem volt egyébb, hanem eggy nemzeti Insurrectió, ki kevés idő alatt 
elpuhúlttságából neki keményedvén, magát mindenegygyik világhódíttó Nagy Sándornak 
gondolta. —" (MM. VIII. 12. 1.)-

13.1. 8. sor : „Fejedelem az ő alattvalóitól" 
Eredetileg: 
„Fejedelem az ő szolgalelkű alattvalóitól." (MM. VIII. 13.) 
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20. I. 13. sor: 
„-kétségen kivűl szerencsétlen lessz a je országiásod." (MM. VIII. 16.) 

Eredetileg: 
„. . . kétségen kivül a Bajnokok ereje megcsorbíttya á királyi méltóságot, és idegeneknek 

fog általadattni a te országod." 
30.1. 2. sor. 
„ . . .Ki nem láttya ebben nyilván a mostani időknek győzedelmes Taktikáját? —" 

(MM. VIII. 21.) 
Eredetileg: 
„ . . . .Ki nem láttya ebben nyilván a gyó'zedelmeivel egész Európát megrázó Napóleon

nak Taktikáját, hadakozása módgyát, Vezérjeivel és Katonával való Jbánását? —" 
30. I. 11. sor: 
„Hunyady János, ez a tizenötödik Századnak olly Bajnoka, a millyenek valának Condé, 

Tarenne, Eugénius, Marlborough, Montecuculi az ő idejekben." (MM. VIII. 21.) 
Eredetileg : 
„Hunyady János, ez a tizenötödik Századnak olly Bajnoka, kihez képest az utóbbi 

Századoknak Jelessei, Condé, Turenne, Eugénius, Marlborough, Montecuculi és mások, a nélkül, 
hogy ditsőségeket megcsorbíttsam, csak Tanítványok voltak." 

$7. I. 12. sor : 
„Ámuráttal, de némeily gonoszlelkü emberek által elcsábíttatván" (MM. VIII. 22.) 
Eredetileg : 
„Ámuráttal, de Julián, Római széknek követtye által elcsábíttatván," 
34. I. 4. sor: 
„Mahomet, Amurátnak még dühösb és kevélyebb Fija ül vala fel a Félholdnak kormány-

nyara *' stb. (MM. VIII. 23.) 
után eredetileg itt következik egy rész : 
,,.. . és magát még tettei előtt a Világ Félelmének nevezni nem áltállá. Rettegett 

egész Európa, csak Hunyady és a magát érző és esmérő magyar Nemesség nem rettegett, 
bízván az Istenben, és már annyi veszedelmen keresztülvágott erejében : mert az igaz Vitéz
ség nem csükkenik meg a Szerencsétlenségben, hanem kettőzött erővel emeli fel magát. — Az 
attyanak szerencséjétől rr ^ghitt, felfuvalkodott, kevély Mahomet letapodással és eltörléssel 
fenyegeti a kereszténységet. Hunyady Országgyűlést hirdet, és az Ország Insurrectiót rendel. 
De alig jöhetett ennek legkissebb része Zászlója a l á . . . . " 

37. I. 7. sor. 
„ . . .Mahomet maga nagy sebbe esvén, mérget kíván híveitől." (MM. VIII. 25.) 
után eredetileg itt még egy mondat következik : 
„Attól tartván, hogy a Magyarral eggy világban úgy is lehetetlen lessz megmaradhatnia." 
38. I. 2. bekezdés: 
Hunyadi Mátyásról írva : 
„ . . .olly fényt és dicsőséget hozott a Nemzetre, a millyennel.. ." (MM. VIII. 26.) 
után eredetileg igy folytatódik : 
„ . . . se előtte se utánna a Magyar még nem dicsekedhetett, mert azonkívül, hogy a 

Nemzet ő alatta Hatalmára, erejére, birodalmára és hadi szerencséjére nézve az első vala 
Európában, a Magyarnak lelki tehetségeit is ugy iparkodott mívelni és Cfiinosíttani, hogy ha az 
Elfelejthetetlennek kora halála, és az Őtet követő gyáva királynak nyomorúltt uralkodása a 
dolgot félbe nem szakasztotta volna, a Magyar Nemzetet ma a Cultúrának és hatalomnak azon 
magas ponttyán szemlélné a Világ, mellyen hajdan a Görögök és Rómaiak tündöklöttek, ma 
pedig a Francziák fénylenek." 

45. I. alján : 
„A mit a Magyar Nemesség a legúj jabb időkben tett, midőn Teréziának nem csak Magyar

országot, és annak Koronáját megtartotta." (MM. VIII. 29.) 
Eredetileg : 
„A mit a Magyar Nemesség a legújabb időkben tett, midőn Teréziának nem csak Magyar

országot, hanem egész nagy Birodalmát is megtartotta," 
51. I. 11. sor: 
„Ráütöttek a Magyarok a sok ellenségre, és megverték ; és megtartották kedves király-

lyoknak az Országot és Koronát." (MM. VW. 32.) 
Eredetileg: 
„Ráütöttek a Magyarok a sok ellenségre, és megverték ; és megtartották kedves Király-

lyoknak nem csak a magok hazáját, hanem az egész Császári nagy birodalmat. A megfuta
modott ellenség még a Rajnán tul is félve tekintett vissza a Magyarokra. Ott, a hol most a 
győzedelmes Franczia katona jár a Német Birodalomban, mái napon is félelem és dicséret 
közt emlegeti a vén ember a Magyaroknak vitézségét..." 
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55.1. 2. bekezdés : 
„ . . . a nemzeti erőnek és hatalomnak magas pontyára emel, és a tudományok, szép

mesterségek által azon legszebb emberi nemességre, mellyet egyedül a lelki és erkölcsi Cultura 
adhat; hát nagy volt valóban Mátyás Királyunk, és Coríesius méltán énekelhette Róla : " 
(MM. VIII. 34.) 

Eredetileg: 
„ . . . a nemzeti erőnek legmagasabb pontyára emel más nemzetek felett, és a tudományok 

szépmesterségek~által a legfőbb emberi nemességre, — ki volt nagyobb Mátyás Királyunknál, 
kiről Cortesius méltán énekelhette:" 

57.1. 13. sor : 
„ . . . .némelly Királyoknak helytelen adakozása" (MM. VIII. 35.) 
Eredetileg : 
, , . . . némelly gyenge Királyoknak helytelen adakozása, és többnyire az Egyháziakat 

gazdagíttó félreértett Kereszténysége." 
59. I. 10. sorban: 
„Habet nempe (azt mondgya Palma) id sibi proprium gens hungara" (MM. VIII. 36.) 
Eredetileg itt egy mondat zárójelben következik : 
(„nem csak a Magyarnak, hanem minden nemzetnek természetes tulajdona ez 

világon") 
73. I. alján : 
„ . . .Ulászlónak uralkodása alatt." (MM. VIII. 44.) 
Eredetileg: 
„ . . .a gyáva Ulászlónak szegény uralkodása alatt" 
75. I. 9. sor. 
Dózsáékat : 
„vérengző csordá"-nak nevezi. (MM. VIII. 44.) 
Eredetileg: 
„ezen alávaló pór csorda" 
90. I. 4. sor: 
Az angolokról ir : 
„ . . . egyedül maga vala képes, az elhatalmazott Franczia erőnek foganattal gátokat 

vetni." (MM. VIII. 52.) 
Eredetileg : 
,,. . . egyedül maga vala képes, az elhatalmazott Franczia erőnek és közönséges fő-

uralkodásra törekedő Hatalomnak foganattal gátokat vetni." 
95.<£ alján : 
„ . . . fontos tárgyok volnának." után (MM. VIII. 55.) eredetileg így hangzott: 
„Helyes hazafiúi kivánság volna még az is, hogy a Magyar Theátromban, melly némelly 

jó Hazafiaknak közbenjárások, de kivált lelkes Nádorispányunknak hatalmas pártfogása 
által valahára csakugyan felállíttathatott, eredeti magyar, s főképpen vitéz Drámák játszat
nának." 

101. I . 3. sor : „ 
„Rossz hazafi, korcs Magyar tehát, sőt ellensége a Hazának mind az, a ki az Ország 

határán, kívánná bevárni az ellenséget." (MM. VIII. 57.) 
Eredetileg: 
„Rossz hazafi, korcs Magyar tehát, sőt ellensége a Hazának mind az, a ki az ország 

határán példának okáért a Lajtánál kívánná bevárni az ellenséget. Az ollyan nem érdemel 
egyebet, hanem hogy korcs, nemtelen vére ott kiontassák, rossz, félénk, hitetlen, lelketlen 
szíve a Lajta iszapjába tiportassék, és becstelen személlyét örök gyalázat, és átok érje! — Nem 
a Lajtánál, hanem ha lehetne, a Rajnánál kívánnya a jó hazafi, a régi Magyaroknak igaz 
vére találni, és megverni az ellenséget. Mihelyt tehát bizonyos lenne egyszer a háború, magunk 
kívánnyunk az ellenségnek elejbe menni, olly messze a mennyire lehet. Végső veszedelemben 
vagyon Hazánk és Constitútiónk, mihelyt Királyunknak akarmellyik szélső Tartománnyá az 
ellenség hatalmába esik." 

102.1. 11. sor: 
Kimaradt a következő rész : 
„Ama régi Gallusoknak maradéki, kik hajdan Rómát is megrázták, utóbb Nagy Károly 

alatt a mi Hazánknak is Uraivá levének, a Franczia Nemzet, előbb a köz rendből kilobbanván 
s önnön vére ontása közepett, szilaj vitézségre borzadván, utóbb egy merész szívű, nagy és 
büszke lelkű, Sándor és Atila nyomdokit követő szerencsés férj fiú által új rendbe hozatott, és 
Fővezérlése alatt olly erőre és hatalomra kapot t , . . . " (MM. VIII. 58.) 

102. I. alján : 
„ . . . .ki és felforgatott" után kimaradt egy rész. (MM. VIII. 58.) 
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Eredetileg : 
„Valóban minden vitézi lelkű Magyarnak csudálni kell Napóleont, minden büszke 

Magyarnak irigylem kell a Francziáknak vitéz tetteiket; — hah! Sírnunk kellene, hogy, midőn 
a Francziák a Világnak uraivá lesznek, mi, Magyarok, kiket hajdan a Világ szintén igy csudált, 
tunyán, fejünket csóváilyuk, és szinte alig hiszszük, a mit hajdan dicső Eleink míveltek, és a 
Francziák most mívelnek." 

106. I. 2. sor. 
kpnvcrpt f^sznck" 

('egyes elűzött uralkodók) (MM. VIII. 60.) 
Eredetileg : 
„ . . . kegyelem-kenyeret esznek" 
706. /. 4. sor. 
Egy mondat kimaradt: 
„kik csak nem régen esmeretlenek lévén, egyszerre nagyra növének a kiontott ember

vérben." (MM. VIII. 60.) 
107. I. 8. sor. 
, , . . . .arany szabadságát;" után egy mondat kimaradt. (MM. VIII. 60.) 
Eredetileg: 
„. . . arany szabadságát, készületlen lévén védelmére" 
108. I. 1. bekezdés vége : 
„édes, szent lehet" — igy folytatódik : (MM. VIII. 61.) 
„édes, szent lehet, — mint sem szívén fekhetnék a parasztnak, kinek mind eggy, akár 

így, akár amúgy kormányoztasson, csak életét vonhassa, és szükségeit győzhesse. Alacsonság, 
és gyalázat is volna, szerencsénket, boldogságunkat Jobbágyainknak köszönnünk. Ha pedig, 
(a mit a jó Isten, Atyáinknak kegyelmes Istene'ne engedgyen megtörténni.) szerencsétlenek 
lennénk, legalább ne vonnyuk unokáinknak átkát fejünkre, hogy Hazánk, és magunk sorsát 

. nemtelenekre, hitetlenekre bízván, nem tettünk, a mit tehettünk magunk, és maradékink 
boldogságáért." 

777. /. 19. sor: 
, , . . . .mindent meggyőz" — után egy mondat kimaradt. (MM. VIII. 65.) 
Eredetileg: 
„Napóleon nagy és szerencsés hadvezér," — katonái erős, bátor bajnokok ;" 
118. I. 21. sor: 
„. . . .szabadságunkat fellyülélni kívánnya*'; — után egy mondat következik : (MM. 

VIII. 66.) 
„ — az, ha dicső, vitéz Eleink szent csonttyai közé temettetik, ezek megrázkódnak, el

fordulnak szégyennyekben ;" — 
(A „Hazafiúi Szózat" kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban van, jelzete 77. 

Quart. Hung.) 
A kihagyásra itélt részletekben megfigyelhető az elismerő, tiszteletteljes, sőt rokon

szenvező hang Napóleon iránt. Kisfaludy még egy ilyen pamfletben sem tudta elpalástolni 
bámulatát a francia nemzet császára iránt. Csalódnánk, ha azt hinnők, hogy ez csak a 
költő szubjektív érzése volt. A források arról adnak számot, hogy a magyar nemesi értelmiség 
legjobbjai mind csodálattal adóztak a magára talált francia nemzetnek, s vezérének, Napó
leonnak, így Virág Benedek, Berzsenyi a francia támadás idején tüntetően hallgattak, Kazinczy 
sem lelkesedett, Horvát István pedig éppen nem, 1809-ben vagyunk, az osztrák uralkodóház és 
a magyar birtokos nemesség megbonthatatlannak hitt szövedéke ekkor kezd alig észrevehetően 
foszladozni, hogy az újabb háborúvesztés, a devalváció után az 1811—12-es országgyűlésen 
nyílt szakításba menjen át. Ez adja meg társadalmi hátterét az ekkor induló nagyjövőjű 
irodalmi áramlatnak, a magyar romantikának, melynek elvi alapvetésére a kihagyott részletek 
szintén becses adalékokat szolgáltatnak. Napóleonnak, egy felszabadult (magát szabaddá tett!) 
nemzet vezérének, a kibontakozó, Európa fölé emelkedő francia „gloire" megtestesítőjének 
felmagasztalása Kisfaludynal már alapvetően romantikus kategória. (Ez a jelenség általános 
egész Európában : az európai ideológia s vele együtt a hazai köztudat ekkor szívja fel, ekkor 
adaptálja szerves részévé a hazáját süllyedésből felemelő nagyszerű nemzeti vezér alakját. 
Ilyen romantikus kategória a Hunyadi Jánosé is: a ;,magyar patrióta-szent" kultusza az 
1787—1792-es időszak fellendülése után ekkor erősödik meg ismét s válik a magyar romantika, 
illetve elvileg a nemesi patriotizmus ideológiai alkotórészévé. S mivel Kisfaludy Sándor első 
nagyobb színműve—mely a magyar romantikus dráma egyik első jelentkezése! — éppen Hunya
diról szól (1814), nem nehéz e drámai törekvések kezdetét az 1809 körüli években megtalál
nunk. Annál is inkább, ha figyelembe vesszük azt a Batsányinak írt levelet, melyben Kis
faludy először ad hírt drámai tervekről. E levél 1803 augusztus 6-án íródott, mindössze félesz
tendővel a „Hazafiúi Szózat" előtt, így ez az időbeli megfelelés alátámasztja nézetünket. 
(MM. VIII. k. 152. 1.) 
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Az osztrák udvar s József nádor jól tudta, hogy Hunyadi .eszményítése nagyon is idő
szerű politikai célzattal bír s elhalványítja a Habsburg-ház eléggé talmi fényét, — ezért igyek
szik a cenzor rendre kihúzni a nándorfehérvári hős túlzott magasztalasait, ahol pedig ez nem 
lehetséges, ott enyhit, tompít, elvesz a dicséretekből. Meddő igyekezet: az 1810-es, 1820-as 
években a Hunyadi-család kultusza a nemesi ellenállás, a Habsburg-abszolutiznus elleni 
küzdelemben a reformer nemesség lobogója lesz. 

Jellegzetes Kisfaludy állásfoglalása a jobbágyok katonáskodása kérdésében is — a 
maga és osztálya szempontjából igaza van. Kisfaludy a nemességnek kívánja fenntartani a 
haza megvédésének jogát. Ám Győrnél a „sok vitéz láb" alaposan rácáfolt vérmes elképzelé
seire. . . . 

• • - * . 
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