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Indulása 

1819. május 4-én szokatlan tartalmú titkosrendőri jelentés ment Bécsbe Sedlnitzky grófhoz, a 
nagy hatalmú birodalmi rendőrminiszterhez. Az előző este Pesten tartott színházi előadásról számolt 
be, amikor is a német színházban évek óta először hangzott tel magyar szó: a vendégszereplő 
székesfehérvári színjátszók egy addig ismeretlen író, Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországban 
című darabjával álltak á közönség elé. A besúgói feljelentés méltatlankodva adja tudtul a belügyek 
legfőbb intézőjének azt, hogy a nézők reagálása túlment minden mértéken: „ . . . Az összes magyar 
szabók, cipészek, szűrszabók, sapka- és csizmakészítők otthagyták műhelyeiket, és segédeikkel, 
tanoncaikkal együtt az említett német színházba tódultak." Tetszésük pedig oly nagyfokú volt, hogy 
féktelen lármává fajult: az „Éljen a szabadság" kitételt a közönség együtt kiáltozta a színészekkel. 
Közülük az egyiket csak akkor hagyták szóhoz jutni, amikor tört magyarsággal bejelentette: még nem 
tud ugyan magyarul, de meg fog tanulni. 

A miniszter azonnal átírt a magyar kamara elnökéhez, és felvilágosítást kért a szokatlan ügyben. 
Ezzel szemben másfél év elteltével, 1820 szeptemberében már illusztris vendégek érkeztek a pesti 
színházba, hogy megtekintsék a szóban forgó produkciót. Maga a császár, feleségével és a trón
örökössel, a cambridge-i és az egyik bajor herceggel. Ráadásul a császár zsinóros magyar díszöltözet
ben, kalpagosan, övesen, mentében jelent meg az előadáson. Az uralkodó - birodalmában minden 
nemzeti vagy haladó törekvés esküdt ellensége - célszerűnek látta együtt tapsolni az éljenző, vivátozó 
közönséggel. 

Kisfaludy Károly tudvalevőleg már a második fiú volt családjában, aki az irodalom vonzásába 
került: bátyja, Sándor nevét a századfordulón előbb mint a Himfy-dalok, utóbb mint a regék költőjéét 
kapta szárnyára a hír. A família pedig, amelybe beleszülettek, éppen nem tollforgató embereket adott 
addig az országnak. Nagy nemzetség volt, a legrégebbi magyar nemesi családok egyike, a hagyomány 
Szabolcs vezértől származtatta őket. Érsekek, főispánok, országos főhivatalokat betöltő közéleti 
személyiségek kerültek ki közülük. 

A Téten, 1788-ban született Károly sorsa azonban már kezdettől fogva másként alakult, mint 
tizenhat esztendővel idősebb bátyjáé. Míg Sándor irodalmi működése mellett magától értetődően 
elfogadta az ősök által ráhagyományozott birtokos nemesi életformát, öccse a maga módján kezdettől 
fogva tiltakozott ellene. Közrejátszottak ebben születésének sajátos körülményei is: világra jöttével 
okozója lett anyja halálának, s ezt a rideg, zsarnoki természetű apa sohasem tudta fiának meg
bocsátani. Károly - amint csak tehette - menekült a szülői házból. 

1799-ben Győrbe került iskolába, az itteni bencés gimnáziumba. A fegyelmet azonban nehezen 
tűrte, ezért öt évvel később belépett a városba működő katonai nevelőintézetbe, majd 1804 októberé
ben hivatásos katonának állt: hadapród lett a pesti 32. számú gyalogezredben. Mindössze tizenhat 
esztendős korában vállalja tehát a katonasorsot, hogy mentesüljön az apai ház szigora alól. Csakhamar 
kiderül azonban, hogy cseberből vederbe jutott. A fiút - a napóleoni háborúk során - ezredével 
együtt előbb Olaszországba küldik, majd 1806-tól határőrzésre a Szerémségbe, a kietlen pusztaságba. 
Mindössze egyetlen emlék - bátyjának verseskönyve, a Himfy-dalok - van vele a szülői házból. Ennek 
hatására kezd verselni, majd 1809-ben megírja első drámai próbálkozását is, A tatárok Magyarország-
bánt. A katonai pályától fokról fokra elmegy a kedve: 1809 áprilisában Münchennél tanúja lehet 
annak, hogyan szenved az osztrák ármádia öt nap alatt öt vereséget. „ . . . ha felveszem az uni
formist . . . ujjal mutatnak rám az emberek: >>Itt megy egy osztrák katona«" - panaszkodik ez év 
végén nővérének. 
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Ekkor már Pesten van,-s bár sikerült a főhadnagyi rangot is elérnie, csak az alkalmat lesi, hogy a 
császári mundértól megszabaduljon. Elmélyíti ezt, hogy a városban bekerül az írók, elsősorban 
Szemere Pál körébe, állandó látogatója lesz a színházi előadásoknak. Amikor pedig beleszeret egy itteni 
özvegy kereskedőné lányába, s feleségül akarja venni őt, végleg fel szeretne hagyni a katonáskodással. 
Apja azonban egyik elhatározásához sem adja hozzájárulását. Kisfaludy 1811 májusában - egy 
ezredesével történt összetűzése után - beadja tiszti rangjáról való lemondását. Az apai válasz: kitagadás 
a családból. Közben a kiválasztott leány is másnak nyújtotta kezét. 

Úgy érzi ekkor, hogy a világ kivetette magából. Az a lelkiállapot, amelyről utóbb beszámol, 
jellegzetesen romantikus: „ . . . Ott állottam megsemmisülve annál a gondolatnál, hogy senkihez sem 
tartozom; magamat mindenkitől rászedetve hittem... sötét gyűlölség kerített hatalmába minden 
ellen." Elhatározza, hogy szakít osztálya életformájával, s csakis a maga erejéből próbál boldogulni. 
Előbb nővérénél húzza meg magát Vönöckön (ahol átdolgozza és befejezi a ,,Tatárok"-at), majd 1812 
februárjában Bécsbe megy, hogy képzőművészetet tanuljon. „ . . . királyi tisztből és magyar földesúr
ból képíróvá legyek" - jellemzi ő maga pontosan osztályhelyzetének változását. 

Egy évi megszakítással egészen 1816 végéig él -jobban mondva nyomorog - a császárvárosban. A 
művészi álmok ugyanis hamarosan szertefoszlanak: Kisfaludy arckép-, sőt szelencefestésből, azaz 
mesterségből kénytelen fenntartani magát, időnként pedig kereskedelmi tevékenységből is. ö az első 
magyar író, aki a nemességből kikerülve ily messzire jutott osztálya megszokott életvitelétől, lét
formáitól. Mi sem áll tőle távolabb, mint családjának birtokos nemesi életközege, a táblabíró-világ. 
Olyannyira, hogy kocsmáról kocsmára vetődik, tivornyákon vesz részt - sokat el is tékozol ifjúsága 
virágzó éveiből. Ám ha a deklasszálódás veszélyei fenyegetik is, s ezekben az években nem áll távol a 
tejjes elsüllyedéstől, őt megtagadó, nemesi előítéleteihez ragaszkodó apjával szemben már a sarjadó 
értelmiségi öntudat hangját pendíti meg: „ . . . Az öregúr azt írja, hogy szégyenli, hogy egy Kisfaludy 
piktorrá lett: egy más országban hercegek is azután élnek, és nékem mint piktornak mindig annyi 
böcsületem vagyon minden pallérozott nemzetnél, mint egy szegény hadi tisztnek." 

Kisfaludyra elhatározó jelentőségű hatást gyakorolt az osztrák főváros. Az élet és a művészet 
alapvető iskolájává vált számára. A bécsi festők, írók, színészek körében megannyi új élettapasztalatot 
szerzett, s még több ismerethez, kulturális, művelődési élményhez jutott. A művészeti fénykorát élő 
Bécs lehetővé tette, hogy a fiatalember közelről megismerje egy igazi nagyváros életét, s ez távlatot 
adott neki a hazai, sokkal szűkösebb társadalmi lét megítéléséhez. Hosszú idő után ő az első magyar 
író, akinek megadatik, hogy éveken keresztül a kortársi Európa legváltozatosabb és legfrissebb 
szellemi-művészeti teljesítményeinek légkörében éljen. 

Mindenekelőtt festői tevékenysége szempontjából vette hasznát ezeknek az éveknek. Martin 
Schärmer osztrák miniatűrfestő baráti körébe bekerülve behatóan megismerkedett a bécsi képző
művészet - kiváltképp a romantika - új eredményeivel. E társaságban találkozott a fiatal Franz 
Schuberttel, a későbbi híres zeneszerzővel, aki szintén itt sajátított el sokat a korszerű esztétika 
alapelveiből. Kisfaludy Bécsben lát hozzá festői alkotó munkájához, amellyel azután kezdeményezője 
lesz a magyar nemzeti festészetnek. Kedvelt, jellegzetesen romantikus témái - a tengeri vihar képei, a 
vészekkel küzdő ember, a természet elemeinek hatalma, a sorsnak kiszolgáltatott ember veszendősége 
- költészetének későbbi alakulása szempontjából is figyelmet érdemelnek. A kor kedvelt francia 
tájképfestői, Philippe Loutherbourg és Claude-Joseph Vernét követése nyomán Kisfaludy - mint arra 
Vayerné Zibolen Ágnes rámutat - a természet hatalmával s általában a külső valóság kényszerűségeivel 
szembeszálló ember képmását honosítja meg a hazai képzőművészetben. A festői tevékenység külön
ben "utóbb is állandó kísérője, háttere írói munkásságának: előbb sorra akvarell-tus tájképeket készít, 
1822-től pedig a fejlettebb olajfestészetre tér át. Bécsi ösztönzések nyomán lát hozzá kiterjedt és 
értékes képgyűjteményének összeállításához is. 

Még fontosabbak színházi élményei. A császárvárosnak ekkor páratlanul virágzó színpadi kultúrája 
volt, területén immár öt állandó színház működött, lovagdrámák, tragédiák, vígjátékok, bohózatok 
sokaságával ismertetve meg a közönséget. Kisfaludy nap mint nap ott ül valamelyik színház nézőterén. 
Különösen a Burgtheaterbe jár sokat, amelynek műsora felölelte a világirodalom csaknem minden nagy 
drámaíróját, Shakespeare-t, Calderont, Goldonit, Schillert, Lessinget, GrUlparzert éppúgy, mint 
Goethét és Kleistet. (S amelynek igazgatósága a haladó politikai eszméktől sem zárkózott el!) A bécsi 
színpadokon ismeri meg Kisfaludy a kor legsikeresebb és legtermékenyebb színpadi íróját, a vígjáték 
műfajának ez idő tájt koronázatlan királyát, Friedrich Kotzebue-t is, akinek darabjaiból elsajátítja a 
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vígjátéki alakteremtés és cselekménybonyolítás alapformáit. A monarchia fővárosában életre szóló 
élményévé válik a színház, itt szerzi meg magának azt a színpadismeretet, szcenikai jártasságot, amelyet 
hazatérve bó'ségesen kamatoztat majd. Baráti körébe tartozik nem egy színész és színpadi író is - az 
utóbbiak között például Theodor Korner, a Napóleon elleni harcokban elesett német költő, aki 
Kisfaludy javaslatára alkotta meg Zrínyi-drámáját. 

Mindezek az élmények azonban mitsem változtattak azon, hogy a betevő falatért mindennap újra 
meg kellett küzdenie. Jellemző helyzete átmenetiségére, hogy miközben szakított apjával s messze 
eltávolodott a hazai nemesi miliőtől, anyagi támogatást továbbra is a szülői háztól várt és remélt. 
Hasztalan: a segítség onnan éppúgy elmarad, mint ahogyan nem hoz révbe érkezést az 1815 nyarától 
1816 nyaráig Itáliában töltött esztendő sem. Amikor pedig 1817 elején előbb Pozsonyba, végül Pestre 
megy, sorsa továbbra is a szegénység. Pesten például - amint azt utóbb Jókai az És mégis mozog a föld 
Jenőy Kálmánjának sorsában oly szépen megörökítette - egy csizmadiamester kamrájában kell 
meghúzódnia. Egyelőre továbbra is képeinek eladásából tengődik. 

Pesten azonban már ismét írni kezd. 1817-ben megírja A kérőket, a következő évben pedig a Stibor 
vajda című színművét. Közrehat ebben, hogy régi barátja, Szemere Pál bemutatja a pesti íróknak, 
bevezeti az irodalmi társaskörökbe. Feltehetőleg Szemere juttatta el A tatárok Magyarországban 
szövegkönyvét is a pesti vendégjátékra készülő székesfehérvári színjátszókhoz. 

Sikersorozat a színpadon 

Az 1819 májusában bemutatott darab további sikerek forrása lett. A fehérvári társulat hat héttel 
később ugyanis eredeti magyar darabbal kívánt búcsúzni a közönségtől: Kisfaludynak erre az alkalomra 
négy nap alatt papírra vetett művét, az Ilkát az előzőnél is nagyobb ünneplés fogadta. Szeptemberben 
előbb A kérők, majd a Stibor vajda váltja ki a nézők rajongását. Másfél év alatt hét bemutató követi 
egymást az ő tollából a pesti színpadon, majd a darabok néhány héten belül nyomtatásban is 
megjelennek: kiadásuk immár üzletet jelent akiadó számára is. Annyira, hogy a „Tatárok" megjelente
téséért például kétszáz forintot fizet a szerzőnek: mint Waldapfel József írja, ez volt az első tiszteletdíj, 
amelyet magyar drámaíró művéért könyvkiadótól kapott. A sajtó ugyanakkor hozsannázva emlegeti a 
Kisfaludy nevet, a fehérvári színjátszók pedig városukban is sorra bemutatják a születő darabokat. 
Közülük az első hármat, a „Tatárok"-at, Ilkát és „Stibor"-t egy Bécsben élő magyar író, Gaal György 
1820-ban Theater der Magyaren címmel németül is megjelenteti. A német fordítások nyomán e 
műveket immár nemcsak a pesti német színház játssza sorozatosan, de Kisfaludy-bemutatót tartanak a 
bécsi kulisszák előtt is. A nyomorgó festő neve egy csapásra országosan ismertté válik. Ö az első író, aki 
eleven, széles körű és kölcsönösen termékeny kapcsolatba tudott kerülni nálunk a közönséggel. 

A kirobbanó sikerrel azonban - egyelőre legalábbis - nincs kellő arányban a drámák művészi 
színvonala. A tatárok Magyarországban főképp annak köszönhette az elismerést, hogy pontosan azt 
nyújtotta a nézőknek, amit azok az irodalomtól ez idő tájt leginkább vártak: eredetiséget és nemzeti
séget. Az addigi gyakorlattal szemben Kisfaludy nem fordított, nem „magyarított", hanem a terjedő 
romantikus felfogásnak megfelelően új művet alkotott. Méghozzá olyat, amely, ha merőben külsősége-
sen, áltörténeti módon is, de a dicsőnek tartott nemzeti múltba vezette vissza a közönséget. Lényegé
ben tehát hasonló indítékokkal váltott ki tetszést, mint bátyjának regéi. Egy ponton azonban jelentős 
szemléleti különbséggel. Míg ugyanis az idősebbik Kisfaludy regéi kifejezetten tragikus kimenetelűek és 
elégikus hangulatúak, öccsének színművében erről egyáltalán nincs szó: hősei, a magyar nemesek 
nemcsak helytállnak a nehézségek közepette, de úrrá is lesznek a bajokon. A darab azt sugározza, hogy 
a magyar nemesség képes a megújulásra - van arra remény, hogy megőrizze az országot, hogy megoldja 
a szentszövetségi korszak súlyosodó konfliktusait, önbizalmat, tetterőt öntött tehát a nézőkbe, 
önállóságra és szabad cselekvő akaratra buzdított az abszolutizmus sötétségének idején. 

Ezek az erények sem feledtethetik azonban a darab kiütköző esztétikai gyengeségeit. Műfajilag 
Kisfaludy nem nyújt mást a kor szokványos lovagdrámáinál, legfeljebb vegyíti azt a bátyjától tanult 
regekonvenciókkal. Mindenekelőtt a hazafiság szélsőséges kultuszával, azaz a feudális nacionalizmus 
magyarkodó szólamainak áradatával, továbbá a vitézség és szerelem témájával, a lovagi erények 
hirdetésével (Hogy mennyire tapad még bátyja példájához, mutatja az, hogy ifjú hősét is Himfi 
Eleknek hívják.) A darabot valósággal elborítják a patetikus szónoklatok, a végeérhetetlen monológok, 
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a szereplők egymásra licitálnak a mellverdeső hazafiaskodásban, a „nemzeti dicsekedés"-ben. Hasonló
képpen járnak el, amikor erkölcsnemesítő szentenciákat hangoztatnak, az erény követendő parancsait: 
az egy intrikus figura kivételével egymáson tesznek túl a szentimentális erénykultusz túlzásaiban, a 
melodramatikusan megjelenített nagylelkűségben. Mindennek folytán az érzelmek érzelgésbe vesznek, 
a heroizmus dagályba fullad. A színszerűség, drámaiság elemei éppúgy hiányoznak, mint a lélekrajzi 
motivációé. Utóbb - érett korszakában - maga Kisfaludy Károly jellemezte sokat idézett epigrammá
jában pályakezdő művét a legfrappánsabban: 

„Sok hazapuffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság, 
Bundás indulatok: oh be tatári műv ez!" 

Nem különb ennél következő drámája, az Ilka vagy Nándorfehérvár bevétele (1819) sem: merő 
repríze csupán a „Tatárok" alapképletének. Mondanivalója mindössze annyi, hogy győz a magyar, 
világot rettent hatalma, érdemei előtt mindenki meghátrál. Drámai jellemzésről és színpadi konfliktus
ról már a figurák egysíkúsága, szócső-jellege miatt sem lehet szó. A cselekmény fordulatai, fejleményei 
rendkívül naivak és valószínűtlenek, a darab példázta önzetlenség, önfeláldozó nagylelkűség képtelen
ségekké fokozódik. A szereplők ezúttal is a lovagdrámai eleve elrendeltetés meghatározottságával 
hordozzák sorsukat, s a jelenetek ismétlődésének egyhangúságát a műfaji hatáskeltés eszközei (vár
ostrom, pincebörtön, párviadal, égő város stb.) sem enyhítik. Dikciójában viszont érezhető már 
bizonyos formálási-finomítási törekvés, Kisfaludy megpróbálkozik a jambusi verseléssel. Ha ez több
nyire gyarlóan valósul is meg, a ritmussejtelmek, a szólamokra bontás már némiképp tagolttá és 
rendezetté teszi a drámát. 

Koncepció és kidolgozás terén egyaránt jelentős előrelépést jelentenek azok a színpadi művek, 
amelyeket Kisfaludy már Pesten s megfelelő műgonddal alkotott. A bécsi évek, majd a rohamos 
tempóban fejlődő Duna-parti város nyüzsgő élete, nem utolsósorban pedig az itteni irodalmi körökbe 
való bekapcsolódás lehetővé tette, hogy az író bizonyos távolságból szemlélje azt a táblabírói világot, 
amelyet évekkel azelőtt odahagyott. Ennek a kritikai szemléletnek - amely nála csak elkülönülést 
jelent, nem egyszersmind teljes és végleges szakítást! - állomásai első vígjátékai, A kérők és A párt
ütők, s végzetdrámája, a Stibor vajda. 

A kérőkben (1817) a Csokonai Tempefőjje óta eltelt negyedszázad múltán először valík ismét 
irodalmi ábrázolás tárgyává a magyar nemesi kúria, az udvarházak világa. Látszólag éppoly háborítatlan 
idüliséggel, mint Kisfaludy Sándor „Himfy "-jenek második részében,A boldog szerelemben. Hamarosan 
azonban kiderül, hogy az idill, a derűs felszín mélyén feszültségek húzódnak meg: régi és új, maradiság 
és haladás ellentétei állnak szemben egymással. Az újat a fiatalok, az avulót elsősorban a vaskalapos, 
szokásaikhoz mereven ragaszkodó öregek testesítik meg - életformájuk és gondolkodásuk kibonta
kozó eltérésein alapul a vígjáték. 

Ellentéteik mindenekelőtt a szerelem, a házasság szabadságáról vallott felfogásuk különbözéséből 
adódnak. A fiatalok az érzelmek polgárjogát, a szerelem autonómiáját követelik. Emellett azután a 
nemesi világkép és közgondolkodás más fontos kérdéseit is érinti a vígjáték: az egyéni kezdeménye
zések szűk lehetőségeit, a személyiség alávetettségét a tekintélyi elvnek, a szokáserkölcs gépies 
formalizmusát, a vidéki birtokba zárkózás élettől való elidegenedését. Azt, hogy az évszázados 
birtokosi életforma már nem teljesen a régi. Felületén hajszálvékony repedések indultak meg, s vannak 
már, akik nyűgnek érzik. Idők jele, hogy a birtokos nemes lányának kezére vágyódó, szegénysorsú ifjú 
már nem fogadja el a ráhagyományozott patriarkális világot, újszerű elhatározást melenget: munkával 
eltartani magát. Szavai - „ . . . igaz, szegény vagyok; szívemnél nincs egyéb értékem, mást nem 
hagytak szüleim; de van akaratom tanulni és dolgozni" - ha mégoly távólról is, de a jövő reform-
ifjúságának öntudatát előlegezik. 

A legerősebb kritika Szélházy bárót, a hazafiatlan, üresfejű, elbizakodott és hozományvadász 
arisztokratát éri - számára Kisfaludy nem ad lehetőséget a megjavulásra. A másik kérőnek, az 
ódivatú-latinos prókátori műveltsége miatt megbírált Perföldynek annál inkább: eletidegensegenek 
komikuma mellett jelzi emberi értékeit. Változást vár Kisfaludy Baltafytól, e jellegzetesen régi vágású 
és földhözragadt táblabírótól is, akinek korlátoltsága lett minden bonyodalom okozója. Az ő alakjára 
vonatkozó bírálatot még inkább aláhúzza szószátyár, folyton a múlt poros konvencióit emlegető 
nénjének, Margitnak szatírába hajló szerepeltetése. Utóbbit már az a borzadás is jellemzi, amellyel a 
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Himfy-dalokat szemléli s az olvasást elítéli. Az irodalomhoz fűződő viszony tehát immár vízválasztóvá 
válik a haladás és a maradiság tábora között. 

A jövőt leginkább Lidi alakja testesíti meg: ő a darab igazi mozgatója, a cselszövés irányítója — 
jelesént annak, nogy Kisfaludy a nőknek kiemelkedő szerepet szán a szükséges változásokban. Figurája 
egyszerre Képvisel intellektuális és érzelmi fölényt konzervatív bácsikajával és a mindvégig tehetetlen 
szerelmespárral szemoen. E fiatalok ugyanis egyelőre még csak a tagadásig jutottak el, az új élet
formáról elképzeléseik sem igen vannak. Az írói elgondolás szerint nem is lehetnek: Kisfaludy 
gondosan vigyáz arra, hogy ne élezze ki bírálatát. Nem felháborítani, csupán elgondolkodtatni, 
kritikájával nem megsemmisíteni, csupán eszméltetni akar. 

A darab sikerének összetevője a típusteremtő törekvés is, bár A kérők alakjai voltaképp kevéssé 
egyénítettek. ZsánerjeUegű realizmus ez: a szereplők nagyrészt egy-egy szélsőségesen megjelenített 
emberi jellemvonás hordozói. Ezt tükrözik különben az ún. „beszélő nevek" is. Nagy eredménye 
viszont Kisfaludynak, hogy e művében sikerrel képes megteremteni a színpadon - szinte a semmiből — 
a korszerű köznapi társalgás nyelvét. A szóáradatok egykori elkövetőjének sajátsága lett az ügyes és 
fordulatos dialógusszövés, az a fajta beszéltetés, mely átvilágítja a jellemeket. 

A kérőkkel az író a vígjáték meghonosítójává vált: a Berzsenyi.Fí/ozd/usától Csokonai Tempefőijéig 
húzódó vállalkozások után neki sikerült meggyökereztetnie ezt a műfajt a hazai színpadon. A Bécsben 
látott előadások segítették ebben, főleg Goldoni és Kotzebue vígjátékainak emlékei. A félreértések, 
álöltözetek, félrevezetések technikáját tőlük tanulta. Maga a házassági bonyodalom is, az apa alakja, 
aki nem törődik leánya akaratával, a nagy olasz író Két úr szolgája című bohózatára emlékeztet. A régi 
szokásokhoz való ragaszkodás kigúnyolása, a gyermekeik házasságába beleszóló szülők kritikája pedig 
Kotzebue-nak volt kedvelt vígjátéki eleme. Kisfaludy művének lényegi eredetiségén ez persze mit sem 
változtat: a hazai udvarházak levegőjét a XIX. században először ő örökítette meg irodalmunkban. 

Bírálata következő vígjátékában, A pártütőkben (1819) elmélyült és keserűbbé vált. A magyar falu 
elmaradott életét, primitív gondolkodását tűzi benne tollhegyre, a „magyar parlag" Széchenyi meg
fogalmazta helyzetképének egyes színeit előlegezve. Ez teszi az idegen ötlet nyomán alkotott szín
művet hazaivá és hitelessé. Kisfaludy faluábrázolása szorongató: az ő megelevenítése szerint babona, 
rosszhiszeműség, tudatlanság és erkölcstelenség pusztít a magyar vidéken, az alantas szellemi szinten 
tartott falusi nép kiszolgáltatva él önkényeskedő és műveletlen vezetőinek. Nem különb azonban náluk 
Körmösdy táblabíró uram sem, A falu jegyzője nemesi táblabíróinak elődje. Kisfaludy társadalomrajza 
azt tükrözi, hogy az ország dolgát intézni hivatott nemesség éppoly korlátolt és együgyű, mint a neki 
alávetett falusi nép. S azt, hogy a feudáüs társadalom erőszakkal magához idomítani igyekszik 
mindenfajta emberi megnyilvánulást. 

Elsőként mutat rá a vígjáték az igazságszolgáltatás abszurditásaira - majd két évtizeddel Kölcsey s 
hárommal Eötvös hasonló ábrázolásai előtt! - , mint ahogy az ország fennálló közigazgatásának 
alkalmatlanságáról is elsőként nyújt képet. De mindenekelőtt a konzervativizmus szellemi-morális 
terrorjának kritikai ábrázolása terén ad maradandó érvényűt. Az ezzel szemben álló erők megjelenítése 
ezúttal is sokkal halványabb, elmosódottabb. Igaz viszont, hogy az újat itt már egy polgár, gazdag 
kereskedő képviseli, aki támogatója a hazai kultúrának, pártfogója a nemzeti és haladó törekvéseknek. 
S az sem mellékes, hogy a fiatalok ezúttal nemcsak kedvelői az irodalomnak, hanem maguk is előmoz
dítani kívánják: színházi előadással - Schiller élesen antifeudális Ármány és szerelem című tragédiájá
val - kedveskednek polgár nagybátyjuknak. 

Jellemkomikumban és humoros Helyzetekben A pártütők egyaránt elmarad A kérők ötletes 
jelenetei mögött, s a darabot végképp elrontja a lapos, konformista befejezés: a megbocsátás/Az író 
érezhetőleg öncenzúrával él: az ostoba asszesszorért (azaz Körmösdy táblabíró alakjáért) kétszer 
akarták megverni — írta utóbb Szemerének. Meg akarta tartani magának a szíripadot, ezért nem 
vállalhatta, hogy szembekerüljön a nemesi társadalom falanxszával. 

Erőteljes problémafelvetés és elvértelenítő lezárás kettőssége jellemzi a Stibor vajda című drámát 
(1818) is, mely a jobbágyprobléma első nyílt, a liberalizmus szempontjait érvényesítő bemutatása a 
hazai színpadon. (Katona Bánk bánja tudvalevőleg nem juthatott előadáshoz.) Kisfaludy az elnyomó 
Stibort ugyan idegennek ábrázolja, s bár a cenzúrának tett engedményként az ajánlásban megjegyzi, 
hogy egy „setétebb idő" állapotáról szól, mégis: a feudális önkénynek, hatalmaskodásnak és kiszolgál
tatottságnak lázító erejű körképét tárja a nézők elé. A vajdával szembeszálló Máté szavaiban először 
hangzik fel a jobbágyöntudat hangja színházi produkcióban: 
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„Mi.is hozzád hasonló emberek 
Vagyunk; egy nap melegít, mi is csak egy 
Levegőt szívunk, csak egy Istent imádunk." 

Stibornak azonban nemcsak a jobbágyokkal, hanem tulajdon fia és környezete tiltakozásával is 
szembe kell néznie. Fiát, Rajnáldot ugyanis nem vonzza már apjának parlagi, alantas mulatozásokban 
elvesző életvitele, együttérez a jobbágyokkal, szerelmesét is közülük választja. Alakja körül kétfajta 
nevelési eszmény ütközik össze: a feudális-patriarkális emberideálé, mely a vitézséget és nyers erőt 
állítja középpontba, s az új, felvilágosult-liberális humanizmusét, amely az érzelmek és a magatartás 
felszabadultságát hirdeti. Apjával való kettőse sokban emlékeztet az Ármány és szerelemnek, Schiller 
tragédiájának hasonló jeleneteire. Szavaiban megszólal a kétely az „istentől elrendelt" méltóságok és 
kiváltságok jogosultságában. Küszködése, a jobbágylét utáni vágyódása a nemesi világkép és életstílus 
kezdődő megingását mutatja, mint ahogy erre vall az is, hogy Rajnáid szerelmesének és családjának 
ábrázolásában Kisfaludy a népi erkölcsöt, emberséget szembeállítja Stibor feudális amoralizmusával. 
Gunda és Rajnáid, a pór leány és a nemes ifjú szerelmének ábrázolásában egyébként a „vár és kunyhó" 
Eötvösig és Petőfiig vezető reformkori motívuma indul el nagy jövőjű útjára. 

Elhatározásaiban az új útra törekvő nemes ifjút mestere, Dezső támogatja, akinek alakja ugyancsak 
a reformkort idézi már: a következő évtizedek nagy nevelőinek áldozatos tevékenységét előlegezi. 
Tanácsai, útmutatásai a jobbágyokkal való kegyes bánásmódról a néphez lehajló nemes hberális 
állásfoglalását szólaltatják meg. Az íróhoz azonban Beckó, a Shakespeare-től kölcsönzött bolond 
figurája áll legközelebb. Az ő életbölcsessége, ironikus kommentárjai, keserű szkepszise fogalmazza 
meg legkiélezettebben a dráma igazságát. 

Ennek érvényesülését azonban egyaránt korlátozzák a műfajválasztás - a végzetdráma - kötött
ségei és a régi társadalomszemlélet beidegzettségei. A műfajból adódóan ugyanis egy átok beteljesülése, 
a kihívott végzet, s nem a pozitív társadalmi erők érvényre jutása okozza a zsarnok pusztulását. Ez 
utóbbit Kisfaludy felfogása sem teszi lehetővé: az ő szemében a fennálló rend öröktől fogva adott, csak 
torzulásain lehet és kell változtatni. Mindez a lélekrajz való színű tlenségeire vezet: a régóta bosszúra 
készülő jobbágyfiú, Demeter folyvást lovagiasságot tanúsít brutálisan kegyetlen urával szemben, s 
amikor a végzet beteljesül, akkor is így szól Stibor - férjénél is elvadultabb - hitveséhez: „Tekints fel. 
hív jobbágyod áll Előtted." Rajnáid is csak tiltakozni tud, apja ellen fellépni nem. Az írói gondolat 
általában túlságosan didaktikus-moralizáló módon, pusztán reflexív jellegűen, s nem lélekrajzi motivált-
ságú karakterek összecsapásán keresztül érvényesül. A figurák állóképszerűek, elejétől végig vál
tozatlanok. 

Sikereinek csúcsán új, alakító hatású élmények érik Kisfaludyt. Oly nagyfokúak, hogy nyomukban 
pályafordulatáról beszélhetünk. 1819 decemberében írótársától, Bártfay Lászlótól kézhez kapja 
Kazinczy fordításainak egyik kötetét, az Osszián-átültetést. A széphalmi vezér műve a magasabb 
irodalmisággal ismerteti meg: saját vallomása szerint új világot nyit előtte. Ugyanakkor egy másik 
írótársa, Helmeczy Mihály őszintén megmondja neki véleményét műveinek fogyatékosságairól. Kritikai 
megjegyzések érkeznek máshonnan is: az új évtized kezdetétől Kisfaludy levelezni kezd műveinek 
fordítójával, Gaal Györggyel, s a művelt bécsi literátor sok hasznos dramaturgiai tanáccsal szolgál. 
Végül 1820 márciusában Kisfaludy kezébe kerül Katona Józsefnek az Ilkától írott szenvedélyes 
bírálata. Mindennek hatása azonban nem pusztán sértődés — az író ebben is különbözik bátyjától és 
annak körétől! - , hanem a belső számvetés. Kisfaludy töprengeni és tanulni kezd, s rövidesen 
tanítványként jelentkezik a bátyja egyoldalúan nacionalista gondolkodásával éles ellentétben álló 
Kazinczy Ferencnél. Fejlődésének rohamos üteme egyébként plasztikusan megvilágosodik előttünk a 
Gaallal folytatott levelezésből: 1820. február 17-én még arról ír barátjának, hogy az ő tendenciája 
csupán a haza, őt a patriotizmus tette költővé. Egy hónappal később pedig már az után sóvárog, hogy 
bárcsak Magyarországon ne született volna, mert „ . . . itt ritka az olyan ember, ki a durva magyariz
musból felküzdötte volna magát". (Ez a vallomás különben meglepően egybecseng Kölcseynek néhány 
évvel korábbi, hasonló kifakadásával!) 

Az új tájékozódás első eredménye a Kemény Simon című dráma, a hazafiúi önfeláldozás apoteózisa 
(1820.). Mint dráma jelentéktelen, az író fejlődése szempontjából mégsem az: a nyelvújítás irodalmi 
nyelve itt szólal meg először Kisfaludynál (és voltaképp az egész magyar irodalomban is) folyékony 
hangzatossággal, veretes méltósággal és magas fokú érzelmi telítettséggel. Még inkább ez a helyzet Irene 
című nagyszabású tragédiájával, melyet az író nagy becsvággyal alkotott (1820.). A hazafiság*-"«̂  



szerelem, közélet és magánélet összeütközésén alapuló dráma azonban nem tud igazi tragédiává 
emelkedni. A két fó'szereplőben - Irénében, ki hazafiságból vállalja, hogy a török szultánnak adja 
kezét, s Mohamedben, ki ugyancsak hazafias kötelességtudásból mond le arról - nem alakul ki igazi 
konfliktus: mindketten igazi belső küzdelem nélkül elfogadják azt, amit a hazafi-erkölcs számukra 
parancsol. 

A Konstantinápoly török ostroma idején játszódó dráma ugyanakkor sokat megéreztet a törté
nelem viharába került egyén kiszolgáltatottságából, a tehetetlenségbó'l, amellyel az viselni kénytelen a 
hiábavaló áldozatokat. A hajdani görög fó'város pusztulásán a napóleoni idők vérzivatarának emlék
képei sejtenek át, s a nemzethalál látomásai - a herderi jóslat következtében - az egész alkotást lírai 
feszültséggel, nyugtalansággal töltik el. A dráma jelentó's abból a szempontból is, hogy egy oly idegen 
udvart, hatalmi szférát jelenít meg a magyar színpadon, mely egy másik nemzet megsemmisítésén 
munkálkodik. A hatalom ebben az ábrázolásban vak elnyomó gépezetként tűnik fel, amely megó'rli 
végül gyakorlóját is. Nemkülönben időszerű volt hazai szempontból a darabbeli ellenállás a szultáni 
önkénnyel szemben, az, hogy a törökök második vezére a törvényre emlékezteti a despota uralkodót. 

Drámai kompozíció szempontjából az Irene Kisfaludynak egyik legsikerültebb műve: a nemzetéért 
magát feláldozó hősnő alakja köré sűrűsödik a dráma erőtere. Mindvégig őróla esik szó, az ellentétes 
álláspontok körülötte csapnak össze. Tömörítő, feszültségteremtő erő, szerkesztőkészség s főleg költői 
nyelv terén az író erőtejesen fejlődött. Leírásai sűrítettebbek, dikciója világosabb és határozottabb, 
képei festőibbek és sugárzóbbak, mint ennek előtte. Igei stílusában sok a láttató erő, s ez a stílus -
metaforák, metonímiák, megszemélyesítések, költői jelzők sokasága - már kifejezetten romantikus. 
Mondatpárhuzamai, gondolatritmusai, alliterációi, ellentétei éppúgy egyre emelkedő szenvedély
kitöréseket hordoznak", mint hiperbolikus túlzásai, nagyításai. A lírai monológokban gyakran Berzsenyi 
elégikus hangjának, mélabújának reminiszcenciái sejlenek fel előttünk. 

A húszas évek elejétől fogva Kisfaludy hosszú időre felhagy a drámaírással. Rátalál az alkatának 
leginkább megfelelő tevékenységre: a szerkesztésre. S ekkor ismerkedik meg behatóbban a liberalizmus 
terjedő új eszméivel, amelyek úi irányba fordítják gondolkodását és művészi törekvéseit. 

Az Aurora és köre 

Egy önálló szépirodalmi orgánum indításának tervét már régóta melengették magukban a pest
budai írók. A meglevő folyóiratok ugyanis csak elvétve vagy egy melléklap erejéig közöltek szépirodal
mat. Első ízben a Tudományos Gyűjtemény szerkesztő bizottságának 1818. április 11-i ülésén merült 
fel ily elgondolás, majd nem egészen két évvel később, & Hazai és Külföldi Tudósítások 1820. január 
12-i számában a szerkesztő, Kultsár István keserűen fakadt ki: „ . . . a falusi nemesek könyveket vagy 
almanakokat nem keresnek, újságokat sem olvasna*.. Lehet-e ennél nagyobb aluszékonyság, gondatlan
ság, elvaduitság? !!! - Mikor ébredünk fel igazán?" 

Erre a szóra figyelt fel Kisfaludy. Az almanach évente közreadott publikációs formáját még Bécs
ből jól ismerte, s azt is látta, hogy az mennyire alkalmas haladás és reakció frontjainak irodalmi 
elkülönítésére, valamint a továbbfejlődéshez szükséges irodalmi központ megszilárdítására. Bécs
ben s általában német földön az irodalmi zsebkönyvek uralkodó publikációs formát jelentettek ez 
idő tájt: sok írót voltak képesek egyesíteni, ugyanakkor változatosságukkal, kis szépirodalmi formákon 
alapuló olvasmányosságukkal megnyerték a közönség - elsősorban a női olvasók - érdeklődését. 

1821 februárjában Kisfaludy már hozzálátott a szervezéshez, amely azután akkor nyert igazi 
lendületet, amikor Trattner kiadó az év farsangján vacsorára hívta Pest íróit, s előadta a vállalkozás 
tervét. A megindult adakozás során szép summa gyűlt össze, s az alapítók a szerkesztéssel Kisfaludyt 
bízták meg, évi hétszáz forint tiszteletdíj ellenében. Sokat segített az is, hogy Kisfaludy Sándor 
odaadta öccsének a Marczibányi-díjként kapott négyszáz forintot, a császár felesége pedig elfogadta a 
készülő zsebkönyv ajánlását. 1821. július 20-án azután a szerkesztő megírta vállalkozása, az Aurora 
hirdetését, s ebben előtérbe állította a nemzeti eredetiség elvét. Ennek szolgálatában a nők közre
működését említi nagy nyomatékkal: „ . . . Aurora főképpen a magyar szépnemnek nyújtatik aján
dékul, hogy legyen amivel e szívek bálványi nemzeti érzéseiket táplálhassák . . . E hazai almanach 
tárgyai mind eredeti magyar elmeszülemények." 1821. november 22-én került ki Pesten a nyomdából 
a zsebkönyv első, iü22. evi kötete, s ezzel a Duna-parti város végérvényesen központjává vált irodal
munknak. 
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Az első köteteknek még nincs határozott arculatuk, bennük az idejétmúlt klasszicizáló, illetve 
szentimentális ízlés az uralkodó. Az alapítók befolyására ekkor még elég sok dilettáns arisztokratát is 
kénytelen Kisfaludy szerepeltetni. De már ekkor öntudatosan gyakorolja a szerkesztő' új típusú felada
tát: szigorúan válogat a beküldött művek között, szűrő-minősítő szempontja pedig nem az író 
származása, hanem a tehetsége. Az alkalmi verseket eleve kiiktatja, a szokványossá vált antik mitológiai 
hivatkozásokat ugyancsak következetesen mellőzi. S egész szerkesztésmódjában a közönség igényeiből 
indul ki, a mind szélesebb olvasótábor megszervezésének szándéka vezérli. Már az első kötetekben 
kitapintható - a régi ízlés változatlan jelenléte mellett is - két új irányzat: az egyik a nemzeti múltba 
fordulás epikuma, a honfoglalási téma kultusza, amelyben a kezdeti feudális nacionalista konvenciókat 
utóbb mindinkább a nemzeti egység előmozdításának szándéka váltja fel. A másik irány: a maradi 
nemességet bíráló elbeszélő realizmus, melyet maga a szerkesztő gyakorol. Ugyanakkor Kisfaludy 
elvszerűen elterjeszti itt - a közölt művek sokaságán keresztül - a Kazinczy által kezdeményezett 
irodalmi nyelvet s vele a „fentebb stíl" magasabb irodalmiságát. Mindez együttesen arról tanúskodik, 
hogy zsebkönyvében az irodalmat kezdettől fogva az időszerű nemzeti-társadalmi fejlődés szolgálatába 
kívánja állítani. Az a gesztusa is jelzi ezt, hogy munkatársai közt rendszeresen helyet biztosít a nőknek 
- ennek előtte ez elképzelhetetlen lett volna. A nőktől várja ugyanis leginkább a nemzeti érzés, 
nemzeti szellem elmélyítését. 

Az Aurora már első köteteiben sokkal különb volt, mint a vele egyidőben Bécsben megindult másik 
zsebkönyv, a Hébe. Ennek anyaga nem lépi túl a klasszicizmus szokványos kereteit, versei hidegek, 
élettelenek, prózát pedig alig közöl. Azok írnak bele, akiket Kisfaludy visszautasított. 1824 elején 
ugyanis sikerült az alapítóktól megváltania az Aurorát, s ekkortól kezdve önállóan szerkesztette -
egyre fokozódó igényességgel. Mindenekelőtt kiszorítja az arisztokratákat s mellőzi az idősebb írókat. 
Horvát István már az első kötet után otthagyja a zsebkönyvet, majd Kazinczy és Kisfaludy Sándor is 
kiválik, Vitkovics és Döbrentei ugyancsak. Helyettük egészen fiatal írók tűnnek fel az Aurora lapjain: 
1823-ban a 18 esztendős Bajza József és az egy évvel nála is fiatalabb Toldy Ferenc, a következő 
kötetben pedig a nem sokkal idősebb Vörösmarty Mihály és Czuczor Gergely. Kisfaludy elvszerű 
tudatossággal szervezi zsebkönyve köré e fiatal, szegény köznemesi vagy éppen nemtelen sorból jött 
pályakezdőket: először történik meg irodalmunkban, hogy egy azonos elviségű és generációjú író
csoport szerveződik ugyanazon városban együvé. 

A szürke, pusztuló jelennel az Aurora köteteiben a szerkesztő és csoportja mindinkább szembe
fordítja az ősi dicsőséget. Az 1824. évi kötetben jelenik meg a múltba néző romantikus eposz első igazi 
terméke, Czuczor Gergelynek Az augsburgi ütközet című, harcosan németellenes alkotása. 1826-ban 
pedig Vörösmartynak egyszerre három hasonló tárgyú epikus műve is napvilágot lát: az András és Béla, 
és Cserhalom és az Árpád emeltetése. E művek egyszerre s kiemelt helyen történő megjelentetése 
immár a romantika diadalát jelenti mind az Aurorában, mind pedig a korszak egész magyar irodalmá
ban. A múltból merített dicsőséges képek egyre inkább telítődnek a jelennek szóló tanulságokkal, 
utalásokkal. Erre különben maga a szerkesztő is messzehangzó példát szolgáltat Mohács című nagy
sikerű elégiájávaL A romantikus költői epikával párhuzamosan tovább erősödik a társadalombíráló 
realisztikus elbeszélés műfaji tendenciája: 1824-ben itt jelenik meg Kisfaludy Sulyosdi Simon, illetve 
Mit csinál a gólya? című elbeszélése. 

Az 1826-os első csúcspont után az országgyűlés eredménytelenségén érzett közéleti csalódás egy 
időre az Aurorában is érezhető. 1827-ben Vörösmartytól a korlátlan képzelet világához menekülő 
Tündérvölgy s a Homonna völgye (utóbbi címén: Hábador) jelenik meg itt. Ezzel egyidőben azonban 
már megszólal a feltörekvő új irányzat, a népiesség. Vitkovics Mihály Bácskai népdalában először kap 
igazi ízelítőt a közönség a népi sors keserűségéből, a népköltészeti formálás egyszerűségéből, keresetlen 
őszinteségéből és naiv szemléletmódjából. 1828-tól kezdve pedig ismét kiváló Aurora-kötetek jelennek 
meg: az említett évben például Czuczor Aradi gyűlés és Vörösmarty Eger című eposzai, Kisfaludy 
Alkonyi dala és Hűség próbája című egyfelvonásosa, benne az egyik nőalak ajkára adott népdallal, 
irodalmi népiességünk kezdeti műköltői próbálkozásainak egyikével, továbbá Kölcseynek nem keve
sebb, mint tizenkét költeménye. 1829-ben a Himnuszt közli a zsebkönyv, illetve Vörösmarty híres 
programversét, a Zrínyit, továbbá balladákat, románcokat tőle és a szerkesztőtől. Legfontosabb 
újdonsága az Aurorának ekkor mindazonáltal Kisfaludy huszonnégy népdala, amely számarányával a 
népies áramlat áttörését jelenti. 1830-ban pedig már Vörösmartytól is közöl népdalt a vállalkozás, mint 
ahogy itt jelenik meg a nagy költőnek Hedvig című legendája s A búvár Kund című balladája, 
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ugyancsak elválaszthatatlanul a népiesség terjedésétől. A liberális társadalomszemlélet irodalmi előre
törését jelzi Kisfaludy Három egyszerre című egyfelvonásosa is. 

Mindezzel együtt az Aurora legfontosabb újító kezdeményezése irodalmi körének, azaz a fiatal írók 
nyolc-tíz főnyi csoportjának megszerveződése volt, akik mesterükül Kisfaludy Károlyt tekintették, s 
élesen - és mind kihívóbban! - szembenállottak az idősebb, maradi pályatársakkal. Mintegy 1826-tól 
kezdve ő lesz az irodalmi élet vezére. írói és szerkesztői képességein kívül erre emberi tulajdonságai is 
kiválóan alkalmassá tették. Szeretetreméltóság, az érintkezési formák terén kedvesség, könnyedség és 
kifinomultság jellemezte. Egyéniségében volt valami vonzerő, belső sugárzás, amellyel meg tudta 
nyerni az írókat - mindenekelőtt a fiatalokat. Vörösmarty, Bajza és Toldy triásza valósággal rajongott 
érte. Nap mint nap eljártak lakására, irodalomról, politikáról egyaránt szót cserélve, amikor pedig 1826 
nyarán a kör egyik tagja, Bártfay László megházasodott, az ő Üllői úti vendégszerető házában 
találkoztak. Nevet is adtak maguknak: előbb „Lumpengesindel'-nek, majd Walter Scott Nigel sorsa 
című regényének alapján „Alsatia férfiai"-nak nevezték el baráti csoportosulásukat. 

E rendszeresen megismétlődő megbeszéléseken Kisfaludy folyamatosan konzultált a fiatalokkal, 
vitatkozott velük, bírálta műveiket, nemkülönben a saját műveit, sőt módszeresen elő is adott. 
„ . . . bevezetteténk a nálunk régtől fogva nem mívelt tárgyilagos költészet ismeretébe; kompozíció és 
karakterrajz körül annyi reánk nézve újat tanultunk tőle . . . csüggtünk ajkain, főleg midőn a (né
met) játékszínen feltűnt új darabokat beszélve meg. . . egy merőben új világ nyílt meg előttünk" 
- írja a hálás tanítvány, Toldy. Bár e tanításokból szövegszerűen semmi sem maradt fenn, szinte 
bizonyos, hogy az Aurora szerkesztője a teremtő géniusz, a sorssal művei által szembeszálló alkotó, a 
lángelméjű ihletettség, a felgyúló képzelet, a közjóért magát feláldozó művész romantikus fogalmait 
gyökereztette meg tanítványai lelkében. Az irodalom mint tett, mint a nagyra törő akarat meg
nyilatkozás volt Kisfaludynak legbensőbb princípiuma. Mindezzel egyidejűleg viszont óvni igyekezett 
ifjú íróbarátait a romantika szertelenségeitől, a valóságidegen álmoktól. A két hajós című költői 
allegóriája erre a legkifejezőbb tanúság. A Vörösmartynak ajánlott alkotás a két út: a meddő álomvilág, 
a tündérezés délibábja, illetve a közélet szilárd szolgálata közötti félreérthetetlen választással -
Kölcsey hasonló útmutatásával együtt - évtizedekre megszabta a romantika hazai fejlődésének útját. 

Az Aurora szerkesztője nem egyértelműen romantikus esztétikát vallott magáénak. A klasszicizmus 
egyes elemeinek továbbélését jelzi nála, hogy műveit folyvást javítgatta, befejezettnek sohasem 
tekintette. Alkotásaiban mindvégig érezhető az a tételszerűség, javító-nevelő erkölcsi célzatosság is, 
mely a felvilágosodás, illetve ugyancsak a klasszicizmus öröksége. írói eszményképei, Lessing és 
Schiller sem voltak romantikus alkotók. Toldytól tudjuk, hogy tanítványainak nem győzte ajánlani 
olvasásukat. Az előbbi irodalom és közélet kapcsolatára adott számára példát, s az irodalmi arisztokra
tizmus megbélyegzésével, a minél több ember számára szóló művészet hirdetésével ragadta meg. 
Nemkülönben azzal a nagy fontosságú princípiumával, hogy a jó író — a teremtő géniusz - korának és 
hazájának ír, a költőnek egyszersmind hazafinak is kell lennie. Schillertől pedig a közönség iskolájának 
tekintett színház fontosságát sajátította el, a színpad nemzetteremtő és társadalombíráló funkcióját. 

Mindezeken a jövő szempontjából alapvető elveken túl Kisfaludy a kritika megbecsülésére és 
állandó felhasználására nevelte a fiatal írók egész nemzedékét. Nemcsak azzal, hogy folyamatosan 
véleményt mondott műveikről - egészen odáig, hogy az Aurora vezér csillagának tekintett Vörösmarty 
számára ő tanácsolta a Cserhalom, majd az Eger megéneklését! - , s nem is csupán azzal, hogy egyes 
epigrammáiban mindenekelőtt saját ifjúkori sikerdarabjain verte el a legnagyobb nyilvánosság előtt a 
port. A kritikai műfaj számára Kisfaludy igen időszerű funkciót adott azáltal, hogy az irodalomban 
meglevő nemesi érzelem- és gondolatformák ellenében gyakorolta. Erre szolgáltak paródiái: a ragyogó 
humorú, „pátosz" és frázisosság, fennköltség és parlagiság kontrasztját remek nyelvi erővel kiaknázó 
Andor és Juci (1824) és a Hős Fercsi (1828). A rendi mentalitás irodalmi öröksége: a színpadias 
deklamációk, a dagályos szólamosság, a „hősies" légvárkergetés, az öneszményítő illúziók ellen indít 
bennük pergőtüzet az író - akárcsak néhány évvel később Széchenyi. 

A feudális nacionalizmus sallang-hazafisága adja fő témáját Kritikai jegyzeteinek, is (1826), amelyet 
barátaival együtt tervezett kritikai folyóiratuk számára írt. A műfaj jogosultságát hirdető cikkében 
Kisfaludy az irodalom megítélésének polgári sarkelvét fogalmazza meg: „ . . . A literatúra egyedül a 
lélek szabad honja, oda semmi mellékes út nem vezet, csak a tehetség. Itt se arisztokrácia, se diktátor 
fel nem állhat." Ezt a szempontot nem sokkal utóbb Toldy, majd Kölcsey is meghirdeti, de Kisfaludy 
nézetei mögött egy ennek alapján következetesen folytatott szerkesztői gyakorlat áll! Ez az irodalmi 
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polgárosodásunk mérföldkövének számító axióma már tanítványainak, Bajzának és Toldynak későbbi 
nagy polémiáihoz vezet át, miként oda hajlik át e kritikai jegyzeteket summázó, a kritikaellenes nemesi 
eredetiségkoncepciót kategorikusan elutasító másik megállapítása is: „írjunk hazafiak! így szólt Horvát 
István, történetünk s nyelvünk tisztelt búvárja. írjunk, de úgy, hogy a kritikát kiálljuk." 

Novellái 

A nagysikerű zsebkönyv megindításával párhuzamosan - Fáy András úttörő kezdeményezése 
nyomán - Kisfaludy vállalkozásában ismét új műfajt honosít meg: a novellát. Az késztette erre, hogy a 
közönség olvasmányt várt az effajta gyűjteményektől. Példát e műfajra a német „Musen
almanach"-okban épp eleget láthatott: azok terjedelmének jelentős részét ily kis méretű elbeszélések 
tették ki. Ösztönzően hatott az 1823-ban tetőpontját elérő nemesi ellenállás is, mely az írók és olvasók 
érdeklődését egyaránt a hazai valóság kérdései felé fordította. A novella nála mást jelent, mint a 
szépprózai epika hazai gyakorlata. Kisfaludy fokozatosan felhagy a magyar világtól idegen, túlfeszített 
érzelmességben és képtelen fordulatokban elvesző román műfajával. Az ő értelmezésében a novella 
egyaránt jelenti a rövidséget, az eredetiséget, az egységes cselekménysorozatra épített elbeszélő szerke
zetet, legfőképpen pedig a magyar miliőt. 

Elbeszéléseinek első, történelmi múltat idéző ágában azonban ez a hazai kolorit névlegesen van 
csupán jelen. A vérpohár című novellája (1822) éppúgy, mint a Viszontlátás (1823) a német romantika 
szélsőséges cselekményhajhászatának utánérzése. Dagályos nyelvük, mesterkélt előadásuk, a rémségek 
öncélú halmozása az írói ihlet fogyatékosságaira, ezzel összefüggésben pedig a közönségízlés akkori 
szintjének túlzott figyelembevételére utal. Csak hosszabb, de nem különb harmadik történelmi-tárgyú 
novellája, a Tihamér (1824). A kalandos fordulatok, a mind valószínűtlenebb cselekmény s a magyar 
lovagi erkölcs szélsőséges eszményítése mögül ezúttal is hiányzik a történetiség művészi funkcióját 
szervező írói jelentés. 

Sokkal különb novelláinak másik, a hazai jelent realisztikusan megelevenítő csoportja. Ez az 
elbeszélésréteg a célját, feladatát nem íeiő, eiavult birtokosi életformájába belefeledkezett nemesség 
eszméltetését célozza. A vidékies elzárkózás, a mozdulatlanság, a hagyományos életkeretek meddő 
utánzása ellen lép tel az író: olvasóit a közügyekre, a jelen érdekeire, az új idők szavára kívánja 
figyelmessé tenni. Olyan nemesembereket jelenít meg társadalombíráló elbeszéléseiben, akikből 
hiányzik az önállóság sorsuk alakítására, s akiket ezért elnyeléssel fenyeget a hűbéri Magyarország 
távlattalan tespedése. 

Barátság és szerelem (1822) című novellájának főhőse, Kétesy (beszélő név!) is ilyen iránytalanul 
vergődő nemes: ifjúságában eltékozolta idejét, utóbb pedig társtalanul és perspektívátlanul múlatja 
napjait. Magára hagyatva, a közcélok iránt érzéketlenül kedélyvilága mindinkább megbetegszik. A 
változtatás szükségességére ellenpontja, Rényi ébreszti rá, a nemesi értelmiségi energikus típusa, aki 
szegénysorból tanultsága és szorgalma által küzdötte fel magát, ő lobbantja barátja szemére a novella 
Széchenyi felé mutató legfőbb tanulságát: „ . . . Neked ismét világba kell lépned, hazádat megismer
ned, hogy annak hasznos polgára lehess. Szép mondani: én is követem a század irányait, s nem utolsó 
tagja valék a szabad nemzettestnek." Ki kell lépni a tunya elzárkózásból, törődni kell a közügyekkel, 
kapcsolatokat kell kialakítani az arra érdemes emberekkel, nem szabad gépiesen elfogadni az ősök ránk 
hagyományozta, avitt életkereteit - e reformkori társadalomszemléleti sarkelveket Kisfaludy novellája 
hirdeti meg először. Mindezt nyomatékosítja azzal is, hogy a megjavuló Kétesy magatartását nemcsak 
Rényiével, de a merőben retrográd gondolkodású Halkandyéval is szembesíti, akinek meggyőződése 
szerint „a magyar nemes életcélját eléri, ha törvényt tanul, megházasodik s növevénylétét által
szenderegve végre meghal". 

Ezt a novellát Kisfaludy jórészt még vígjátéki módszerekkel, a színpadi megjelenítés ábrázoló 
technikájával írta: jelenetezésén, az elbeszélés mozaikképeket összeszövő szerkesztésén ez éppúgy 
érződik, mint a dialógusok színpadias jellegén. A jelenetező felépítés mozgalmasságot, élénkséget visz 
az elbeszélésbe, az egyidejűség illúziójának felkeltésével mintegy láttatja előttünk a történteket. 
Nyelvileg azonban nem talált még magára - a hazai novella elbeszélő stílusát jórészt neki kellett 
megteremtenie! - , a dialógusok karakterizáló életízét az író az epikus részekben érzelgős, dagályosan 
szenvelgő kifejezésekkel és a nyelvújítás túlzásaival keveri. 
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Kétesy, a vidéken élő nemes a városban változik meg jótékonyan. Ennek lehetünk tanúi a Tollagi 
Jónás viszontagságai (1822) című elbeszélésben is, hol a levélforma közvetlenebb és nyíltabb önfel-
tárást, hitelesebb alakábrázolást tesz lehetővé. Tollagi Jónás a vidéki nemességnek bárdolatlanabb és 
naivabb típusa, mint Kétesy. S mellette nem áll oly tapasztalt barát, ezért Pesten a maga kárán kell 
tanulnia. Nem elhanyagolható vonása, hogy szívesen megy oda, és nem veszi rossznéven, ha tanulhat. 
Nem sértődik meg városban szerzett barátja, Lépfalvi figyelmeztetésén, mely voltaképp egész korosztá
lyának szól: „ . . . neked még sokat kell forganod a világban, míg azon hajlékonyságot, mely most oly 
szükséges, sajátoddá teheted. Sok fordul elő az életben, miről egy klasszikus se gondolkodott, és az idő 
szelleme után élni, amellett igaz maradni tán legnehezebb stúdiuma az életnek, melyben bölcseitek 
leginkább megakadnak . . . meg kell még törődnöd, az emberekhez simulnod, leginkább pedig leráznod 
a nehéz iskolai köntöst, mely szabadabb röptödet hátráltatja". 

Változtasd meg életedet, tegyél szert életismeretre, korszerű műveltségre - ez Kisfaludy új 
novellájának is legfőbb mondanivalója. Mindez azonban már többágú cselekményen, a hős kalandjai
nak szórakoztató sorozatán át világosodik meg előttünk. A jóravaló, de korlátolt fiatalember városba 
szakadva szüntelenül pórul jár, a városi életforma és a vidékies gondolkodás írói szembesítése új meg új 
humoros helyzeteknek lesz a forrása. Tollagi minduntalan olyan jelenségekkel találkozik, amelyeknek 
odahaza hírét sem hallotta: énekesnővel a fogadóban, kávéházban szórakozó ifjakkal, színházzal, 
fényűző házban lakó, gazdag kereskedővel stb. Azaz a nehézkesen gondolkozó ifjú Pesten bekerül egy 
nem vonzóbb és tisztultabb, de mindenképp mozgalmasabb életközegbe, amely eleinte szinte elkábítja 
az urbanizáció sokrétű színeivel. Tollagi azonban - s ebben nyújt merőben újat Kisfaludy ábrázolása -
már egyáltalán nem vágyódik vissza oly nosztalgiával vidéki azilumába, mint annak idején Gvadányi 
nótáriusa, utóbb pedig Vitkovics Mihály. Minden balsikere ellenére hazatérve már egy másik Magyar
ország létezésének tudatát viszi magával. 

Ebben az elbeszélésben már hovatovább teljes vértezettséggel bontakozik ki Kisfaludy anekdotikus 
ábrázolásmódja, a magyar széppróza jövendő legfőbb útja. A levélregény voltaképp anekdoták laza 
füzéréből tevődik össze; a hős kárát vallja naivságának, de sohasem annyira, hogy az erkölcsileg vagy 
társadalmilag megsemmisítené; a rövid történetek rendszerint csattanóra, valamely leleplező fordulatra 
épülnek; az epizódok nem annyira a cselekmény szerves kifejlesztésére, mint inkább a kiválasztott 
jellem megvilágítására szolgálnak. E célból Kisfaludy szűrtebben csoportosítja a bemutatandó élet
anyagot, mint előbbi elbeszélésében, s felhagy annak dagályos kifejezéseivel, patetikus szóvirágaival. 

Az idő előrehaladtával szigorúbbá és határozottabbá válik az írói nézőpont: Sulyosdi Simon című 
elbeszélésében (1823) ítélete a magyar nemesség negatív típusairól szatírává élesedik. Szarkasztikus 
erejű jellemrajzában egy pusztulásra érett, javíthatatlan nemesi figura életképtelenségét mutatja be 
ragyogóan, mintegy összegző látleletet nyújtva. Címszereplője számára - előző novelláival ellentétben 

az író nem lát mentséget vagy kiutat, olvasóit a végsőkig elidegeníteni akarja tőle, ábrázolásából csak 
úgy süt a megvetés. 

A közöny, a horizonttalan egykedvűség, a szellemi renyheség szatírája ez. Oly embert rajzói 
Sulyosdiban, akiből - Kármán Józseffel szólva - teljességgel hiányzik az „öngondolkodás ereje", aki 
képtelen bárminő tettre, amelyhez egyéni elhatározás szükségeltetik. Nemcsak arról van itt szó, hogy 
egy emberi habitus silányságát vüágítja át az író, hanem arról is, hogy fényt vet egyszersmind arra a 
társadalomra, mely e Sulyosdiakat kitermeli, jólétüket és a közügyek intézésében való szerepüket 
biztosítja. Erre vallanak a figura megyegyűlési szereplései, ahol társai bábuként rángatják, erre az, hogy 
még az őseitől rámaradt feudális relikviákkal sem tud mit kezdeni. Szimbolikus erejű az a jelenet, 
amikor a drága nyusztprémes mente szétreped „másnál háromszor vastagabb" termetén. S maga az író 
is megjegyzi: olyan alakot rajzol, akinek „biográfiája ezer olyan képet fest, ki, bár több lármával, szinte 
annyit cselekszik". így a szatirikus jellemrajz érzelmileg olyannyira telített, hogy egységesen sugallja: 
e már-már kísérteties mozdulatlansággal és dönteni nem tudással szemben alapvető szemléleti meg
újhodásra - mozgásra, cselekvésre, a látókör kitágítására van szükség. 

A bíráló szenvedély magasrendű művészetté nemesedik Kisfaludy tollán: a mozdulatlanságot 
feszültségteremtő dinamikával, a cselekvésképtelenséget kifejezetten igei stílussal, a lelki szegénységet 
tömörítő .ellentétek halmozásával ábrázolja. Rokon szerkezetű, gondolatpárhuzamokra épülő, de 
ellentétes tartalmukkal a szimmetria elrendezettségét élesen megtörő mondataiban nagyfokú energia 
érvényesül. Az ily kontrasztszerű mondatformálás megannyi csattanóval égeti az olvasóba az alak
ábrázolás érvényét. Példa erre a poentírozó igei stílusra: „ . . . Simon sok szépet tanult és sok szépet el is 
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felejtett. Se magával, se mással nem gondolt. Mely ruha kezébe akadt, azt ölté fel, leginkább járt 
télen-nyáron köpönyegben, oly nalkan: hogy esztendeig egy pár csizmával beérte. Míg a többi ifjak 
álmodoztak, ő valósággal aludt. Ha pénze volt, kiadta: ha nem volt, azt se bánta." 

A Kisfaludy stílusalakzataiban megjelenő' vitriolos keserűség, haragos gúny és szellemi fölény már 
olyan történelmi felelősségre vonást sugároz, amely utóbb Eötvös, Petőfi és Mikszáth művészetének 
magaspontjaiig vezeti el irodalmunkat. 

Társadalmi dialektikájának kifinomultságára vall, hogy egyidejűleg megalkotja a „Sulyosdi"-szatíra 
kiegészítő párdarabját is: aMit csinál a gólya? című anekdotát (1823). Ha amabban a falu földesuráról 
készített lehangoló látleletet, emebben az általa vezetett feudális faluról mutatja fel ugyanezt. Kis
faludy semmivel sem látja kevésbé problematikusnak a magyar falu lakóinak akkori elmaradottságát, 
nem osztja osztályának a patriarkális mezei élethez fűzött illúzióit. Előző írásához képest is többlet, 
hogy mindenekelőtt az önelégültség, az alantas pöffeszkedés, a társadalmi önzés, a közcéloktól 
elzárkózó fösvénység ellen irányozza gúnyjának nyilait. Rendre azokat a negatív karakterjegyeket 
pécézi ki tehát, amelyet utóbb Széchenyi kritikájának is alapul szolgáltak. S teszi mindezt a már ismert 
színszerű, jelenetező ábrázolással, láttató erejű képek pergetésével. 

Új jelenség ebben az ábrázolásban, hogy alakjai közé ezúttal maga az író is belep. Jelenléte, 
ugyanakkor ironikus távolságtartása az a visszaverő tükör, amelv a komikus történetet eleve minősíti. 
Kisfaludy voltaképp éppúgy elkülönül a falusi notabilitásoktól, mint Sulyosditól: hallgatag megfigyelői 
magatartásában rejlik a messzehangzó írói kommentár. Az írónak az egyik legkonkrétabb szépprózai 
műve, ennek ellenére e megannyi találó részletelemből felépülő konkrétság a maga egészeben jelképi 
erejűvé emelkedik. A magyar parlag szimbólumává. 

Lírai költészete 

Kisfaludynak első irodalmi kísérlete költői mű volt, egész pályafutása alatt írt verseket (köztük 
nem egy klasszikus értékűt), igazi elhivatottsága azonban nem a lírában bontakozott ki. Alkata ehhez 
túlságosan tudatos és reflexív volt, verseiben legnagyobbrészt érzünk valaminő távolságtartást, ihlete 
nem forr eléggé össze témáival. Nem annyira teremti, mint inkább építi verseit. Ahelyett, hogy érzel
meinek szabad áradást engedne, tudósít azokról, kommentálja őket. Életfilozófiája tételek megverse-
lése, gondolatsáblonok variálása, személyes jellegű elégiáiból hiányzik a panasz eleven sodrása, a vívó
dás élethitele, az átélés forrósága. 

Kisfaludy lírája akkor válik melegebbé, bensőségesebbé, amikor időnként enged életélményei, 
szubjektív érzelmi sugallatai ösztönzésének. Ilyen például az ifjúkori hányattatásait felidéző Honvágy, 
mely a romantikus lírai ihlet első hazai kiteljesüléseinek egyike. Itt már a költői formálás erőteljes 
jellegzetességei - az igen régi nyugat-európai versformának használata, ennek keretében a jambusok és 
a többszótagú, tiszta rímek keltette nagyfokú zeneiség, a szemlélet összetettségét hordozó ellentétek, a 
nyelvújítás szókincs sokasága -jelzi, hogy nagyigényű alkotással állunk szemben. Az idősíkok össze
vonása, a különféle léthelyzetek egybeáramoltatása új, az egyéni életsorson túlmutató távlatfajtákat 
kölcsönöz művének. A vers hangulatisága ezáltal folyvást hullámzik egyéni és egyetemes, reális és 
eszményi, érzékileg konkrét és sóvárgóan sejtelmes póluspárjai között - megéreztetve velünk valami 
szavakkal kimondhatatlant. 

Élmény - szerelmi csalódás - váltotta ki ihlete elmélyülését Alkonyi dalában is. Boldogságvágya 
anapesztusok játszi lüktetésén, az egész kompozíciót átható dallamon át szólal meg, jelzők szín-
pompája révén nyer messzire nyíló távlatot, s ezt az éteries lebegést ugyanakkor fájdalmas zengés, a 
méla lemondás rejtett szólama festi alá. Ez ad a vers lágy idilliségének egyszersmind szívenütő, 
mélyebb jelentést. A megszólítások gyengéd bensősége, a képek finom áramlása először szólaltatja meg 
- dallá oldva - életvágy és elmúlás együttes szemléletét. Azt a hitet, hogy a szerelem úrrá lehet a 
halálon. Páratlanul telt és összetett hangulatiságából utóbb valami beszökött a Szeptember végén 
strófáiba is. 

Akárcsak bátyja, Kisfaludy Károly is vonzódik ahhoz, hogy líraiságát valamely epikus váz, történeti 
mozzanat segítségével, arra reflektálva bontakoztassa ki. Ilyenkor szemlélete kitágul, képei látomássá 
fokozódnak. Ezt látjuk hazafias elégiáiban, így a Visegrád című töredékben (1823), az Erzsébet 
címűben (1825), de különösen a Mohácsban, antológiáink állandó darabjában. A nemzeti romlás, az 
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ősi dicsőség kihunyta tárgya mindháromnak, a magasztosán hangzó hexameterek, a különös ízű, 
összetett szavak, a jelzők áradása, a fennkölt hangnem a nemzet eszméltetésére hivatottak. A hazafiság 
ezekben az elégiákban kezd kimozdulni - egyidejűleg Kölcsey patrióta költészetének kibontakozásával 
- a nemesi ideológia kereteiből. 

A „visszavonás"-bari, azaz a közösségi összefogás hiányában látja Kisfaludy a süllyedés legfőbb 
okát, s az egyesülésre szólít fel a reformkor fordulóján alkotott kiváló alkotásában, a Mohácsban is 
(1824). A nagy nemzeti vész és a visszavonás motívumának összekapcsolása a felvilágosodás óta sűrűn 
használt eleme volt a hazai költészetnek, de a költők - a nemesi történetfelfogás értelmében -
pusztán az erkölcsi romlás vagy pedig a feudális hazai erények példájaként idézték. így járt el >az 
idősebbik Kisfaludy is Somló című híres regéjében, hol Kálmán mester éneke csupa kesergés, csupa 
lemondó, tragikus pesszimizmus, s a költő csak a kardcsörgetésben és hazafiaskodó szólamokban lát 
orvosszert a nemzeti balsors elhárítására. Egyedül Batsányi volt az, aki már a XVIII. század végén a 
jelennek szóló, megiíjulásra késztető, magasrendű tanulságot vont le a csatavesztés emlékezetéből. 
Kisfaludy Károly sokkal inkább az ő, mintsem bátyja nyomán halad tovább: Mohács idézésével az új 
kor szolgálatára kívánja serkenteni és összpontosítani nemzete jobbjait. 

A vers kezdetének metaforikus szóösszetételei, a végleges ellentétek, a megszólítás retorikus 
pátosza, a megszemélyesítés érzelmi ereje, a színkontraszt kifejezte hatalmas távlat azonnal kiragad a 
mindennapiság köréből. Ezt csak fokozza a közösségi megszólalás és a személyesség forró légkörű 
egysége. A formátum ragad meg kezdettől fogva, amellyel a költő valóban a nemzet reprezentánsává 
képes emelkedni, világosságnak és lírai szárnyalásnak, emelkedettségnek és bensőségnek, lobogó 
indulatnak és formáló plaszticitásnak, konkrét érzékletességnek és tisztító erkölcsi hevületnek hangula
tilag ritka összhangját teremtve meg. 

Szokatlan elégia ez: a visszarévedő, fájdalmasan panaszló magatartást a költői műösztön rendkívül 
eleven formáló aktivitása töri át, a csatavész megelevenített pusztítását magának a megelevenítésnek 
szuggesztív képi dinamikája ellenpontozza, továbbá az igék zápora, a különböző érzelmi minőségek és 
szemléleti formák egymásba harmonikusan átsimuló váltogatása. A sír, a kikerülhetetlen halál képze
teivel a rövid szavakból összetevődő sorok (akad sora, mely tizenegy szóból áll!) pergése, a felkiáltások 
ereje, a dramatizált előadás felesel. Csataleírása oly kifejezően tömör és megragadóan szemléletes, hogy 
a felvillantott emberi sorsokba már-már beszökik valami a pusztulás egyetemességéből is: 

„ . . . Ámde hol olyan erős, kit meg nem dönt sok ezer kar? 
Testhalmok közepett küzd, noha élte szakad. 

Sínli szokott terhét tűzménje, nyikogva kapar, vág, 
Rugdal, rázza fejét, hosszú sörénye lobog; 

Elszáguid, hazatér s így hírli vitéz ura hunytát, 
Kit repedő szívvel hölgye zokogva sirat; 

Míg sűrű könnye apad, s ő is hű férje után hal, 
S a kiürült háznak csak döledéke marad. 

A tölgy, mely zivatar közt annyiszor álla kevélyen, 
Dőltében viruló ágait így temeti." 

Kisfaludy gyökeresen szakít itt mind a nemesi önszemlélet magasirató tragikumával, mind pedig 
ugyanennek a gondolkodásmódnak másik végletével, az illuzionista dicsekedéssel, s a cselekvésben 
jelöli meg a történelmi emlék legfőbb sugalmat. Az elégia alapvető elmozdulást sugároz a nemzeti 
érvényű gondolkodásmód felé akként is, hogy - Keresztúry Dezső találó megfigyelése szerint -
Mohács látványában nem a harci zaj érdekli többé, hanem a csata emberi oldala, a b'rai részvét 
humánuma. Befejező sorai azért is hatottak keletkezésük idején annyira, s váltak a kibontakozó reform
kori társadalmi-nemzeti folyamatok lírai mementójává, mert egy új, jövőben bízó közösségi tudat sarja
dását támogatták meg a magával sodró költői szó hatalmával: 

„Él magyar, áll Buda még! a múlt csak példa legyen most, 
S égve honért bizton nézzen előre szemünk. 

És te virulj, gyásztér! a béke malasztos ölében, 
Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mohács!" 
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