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KISFALUDY SÁNDOR MINT VÍGJÁTÉKÍRÓ. 

(Első közlemény.) 

T. 
Az 1790. év nagy fordulót jelent a magyar drámairodalom 

történetében. Bár közönségesen az 1772. évhez fűzik a magyar 
irodalom újjászületését, sőt épen a drámaíró Bessenyei nyitja meg 
az új kort, a dráma mégis csak a 90-es években indul föllendülés
nek, mikor az első magyar színjátszó-társaság megkezdi előadásait. 
A dráma élete a színpad, e nélkül tengődhetik, de egészséges fej
lődést csak akkor vesz, ha nemcsak kinyomatják, hanem nyílt 
színről, emberi ajakról szólhat a közönséghez. A meddig nálunk 
ez a közönség nem állott másból, mint gyermekeinek meghallga
tására az iskolába sereglett szülőkből, a meddig a színészek sze
repét az iskolás fiúk játszották el, addig igazi drámairodalomról 
nem lehet beszélnünk. 

De színműveink voltak. Egyrészt az iskola szükségletéről 
gondoskodni kellett, másrészt a külföldi irodalmakat ismerő íróink 
a mint sok műfajt, úgy a drámát is eltanulták idegen mestereiktől, 
így a múlt század utolsó évtizedében két irányban fejlődik a drámai 
költészet: megtaláljuk mint iskolai drámát és mint könyvdrámát. 

A fejlődésnek ez a két iránya még akkor is megmarad, midőn 
a budai színjátszó-társaság az •»Igazházi«-ve\ megnyitja az első 
színházi évadot (1790 okt. 25), csakhogy az iskola helyét elfoglalja 
a színpad, az iskoladráma átalakul »színmű «-vé és rálép a helyes 
útra, melyen siker kecsegtetheti. 

Gyulai Pál rámutatott, Bayer József pedig részletesen fejtegeti,1 

mint vált el a dráma az iskolától és idomult a színpad követel
ményeihez. Érdekes jelenség, hogy a jámbor egyházi atyák, Dugo
nics, Simái, Endrődi megértik az idők változását és épen olyan 
buzgalommal dolgoznak 90 után a színpadnak, mint előbb az 
iskolának. A régebbi írókhoz csatlakoznak a színészek is, sőt egy 
egészen új generatiót is nevel magának a fiatalokból a színpad, 
úgy hogy a század végén legalább mennyiség tekintetében a 
drámairodalommal meg lehetünk elégedve. 

1 A nemzeti játékszín története, I. 50 1, s köv. 
Irodalomtörténeti Közlemények. VIII. 17 
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Mintha az írók megérezték volna a kor követelményeit, 
fölfogták volna a színpad nagy fontosságát, tulajdonképen csak 
két olyan névvel találkozunk ebben az időben, a kik nem a szín
pad számára, hanem az olvasóközönségnek írták műveiket. Csoko
nai az egyik, Kisfaludy Sándor a másik. Mind a kettő azon az 
úton haladt, a melyet Bessenyei már akkor megkezdett, mikor 
még reménye sem volt, hogy Magyarországon valaha színpadot 
állítanak föl. Csokonait ugyan nem, Kisfaludyt is csak részben 
indította Bessenyei az írásra, és ha őket mégis Bessenyei követőinek 
tartjuk, nem _ hivatkozhatunk'másra, hogy a mint a bécsi testőr, 
úgy a debreczeni deák, meg a dunántúli földesúr nem a színészeknek 
írták a víg- és szomorújátékaikat. Ez az egy mozzanat azonban, 
hogy a színházi technikával semmit sem törődtek, szorosan össze
fűzi őket. 

De ha nem is a színészeknek írták vígjátékaikat, annyi 
bizonyos, hogy mind a három író előtt ott lebegett, mint végső 
czél a színpad. Csokonai elő is adatta tanítványaival színdarabjait, 
Kisfaludy meg Gaalhoz írt levelében (1820. aug. 28.) hangoztatja, 
hogy csak azóta ír, még pedig nagy buzgalommal, drámákat, 
mióta a színügy föl kezd lendűlni. Gondolt bizony ő drámáinak 
előadására, remélte, de ez a gondolat, ez a remény nem hatott 
ki drámaírói működésére. A színpad követelményeivel nem törődött, 
s az a gondolat, hogy a vígjátékokat valamikor előadhatják, 
semmit sem változtatott művein. 

.. Egyéb kapcsolat azonban nincsen köztük. Bessenyei »Laisz«-a. 
akkor még csak kéziratban volt meg s bár a »Pküosophus«-t már 
széltében ismerték, de Kisfaludy ép úgy nem követte, mint Csoko
nainak Somogyban készült, de nyomtatásban meg nem jelent 
vígjátékait. Bessenyei szomorújátékai ugyan már napvilágot láttak 
Bécsben s maga Kisfaludy mondja a »Két szerető szívnek törté
netéiben, hogy őt a tragédia írásra Bessenyeinek olvasása tüzelte1: 
ez-azonban csak az irányra vonatkozik, melyet színműíró műkö
désével követ, Bessenyei példája csak lelkesítette Kisfaludyt, de 
nem egyszersmind tanította is. Egyébként Kisfaludy állítása csak 
a tragédiáról szól, s arra is értendő, ez pedig nem tartozik tár
gyunkhoz, mivel jelenleg Kisfaludy is csak mint vígjátékíró érdekel. 

Kisfaludy Sándor tehát egészen magára volt utalva, midőn 
nem elégedve meg azon sikerrel, melyet lyrai és epikai költeményei
vel elért, a drámaírásra szánta el magát. A maga erejéből kellett 
megteremtenie vígjátékait, nem támaszkodhatott régebbi kísérletekre, 
hanem a mint maga mondja: töretlen úton kellett haladnia. 

Kínálkozott ugyan két olyan forrás, melyből bőven meríthetett 
volna, a mi nagyon megkönnyítette volna munkáját: egyrészt 
maga. a fölpezsdülő dráma irodalma a színpadnak, másrészt a 
külföldi irodalmak. Nemcsak minta találkozott volna bármelyikben 

x Kisfaludy Minden munkái VI. 533. (Angyal kiadása). 
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Kisfaludy számára, hanem megtanulhatta volna a drámaírásnak 
ha nem is művészetét, de legalább mesterségét. Kisfaludy ezt nem 
tette, pedig mind a kettőt megtehette volna. A magyar színészet 
ugyan a Balaton környékén sanyarú helyzetben volt, de Székes-
Fehérváron már 1818-ban otthonra talált, tehát olyan időben, mikor 
Kisfaludy vígjátékain még nem igen dolgozott, de egyes kisebb társu
latok Veszprémben és Balatonfüreden is megfordultak. Már a mennyire 
szerette Kisfaludy a színházi előadásokat, a mennyire rajongott 
Pozsonyban és Bécsben ezért a művészetért, valószínűtlen, hogy ezeket 
a vidéki előadásokat egészen figyelmen kívül hagyta. Bacsányinak 
így ír még 1806-ban Sümegről: »nékem a' minap, a' magyar 
színjátszó-társaságnak szükségét látván a' Teátromi darabokban, 
kedvem duzzant egy eredeti, hazai szomorújátékot (Bankó Nádor-
ispányt) írni« tehát a hazai színészetet szánta meg, azért akart 
szomorújátékot írni, hogy a színjátszó-társaság szükségén segítsen. 
Majdnem szórói-szóra ugyan így nyilatkozik két évvel utóbb 
Kazinczy Ferenczhez intézett levelében. 

Sőt majdnem bizonyos, hogy már Pesten, midőn az insur-
rectio befejezésével 1810 márcziusától 1811 áprilisig fönn volt, szor
galmasan látogatta a Láng vezetése alatt álló társulat előadásait, 
1813—15-ig meg Székesfehérvárott lehetett alkalma a vendégszereplő 
pesti társaság játékát megnézni. 1818-ban Győrött járt, ugyanabban 
az évben, mikor a későbbi székesfehérvári társaság egy ideig ott 
tartózkodott, később, 1819-ben meg Pesten: már a milyen rajongó 
híve volt a »színi művészetnek« elképzelhetetlen, hogy ne járt 
volna el szorgalmasan az estékre. Gaalhoz írt leveleiből is kitetszik, 
mily figyelemmel kisérte a színügy fejlődését. De van bizonyítékunk 
arra is, hogy későbbi időben is érdeklődik a színészet iránt. 1831-ben 
megtették őt a dunántúli színjátszó-társulat főigazgatójává és 
gondnokává1. Ez a megtisztelés csak úgy érhette, ha vonzódása 
a színészethez, jártassága a színházi ügyekben ismeretes volt. 
Egyébiránt vígjátékaiban is gyakorta czéloz a drámairodalom 
fontosságára. Az elmés özvegyben egyenesen ezt mondja: »Az én 
vélekedésem szerint semmi sem hat úgy a magyar szívre, magyar 
lélekre, m. nyelvre, m. nemzetiségre, mint egy lelkes, kivált históriai 
dráma2. Mindez egyrészt azt mutatja, hogy Kisfaludy érezte, milyen 
szoros kapcsolat van a színészet és a drámairodalom között, más
részt annál föltünőbb, hogy Kisfaludy a maga drámaírói működését 
nem használta föl arra, hogy ezt a kapcsolatot a gyakorlatban is 
megszilárdítsa, nem kereste az érintkezést a színészettel, illetőleg a 
színszerűség meg a költői hatás között. 

De idegen drámák sem vezették. A ki annyira rajongott 
Schillerért, Körnerért, a ki nagy lelkesedéssel tapsolt nemcsak a 
német kiválóságok műveinek, hanem még a középszerű tehetségnek 
is Pozsonyban, az nem gondolt a külföldi írókkal, midőn vígjátékait 

1 lásd Bayer i. m. I. k. 589 1. 
2 K. S. M. m. VI. 45. 

17* 
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szerkeszti, Regéit és Himfyjét idegen hatásra kezdi írni, sőt tragé
diákat fordít németből, (az egyiket, Ulisszes és Pénelopét — a mint 
Angyal Dávid gyanítja1 — latinból!) eredeti tragédiáin is érzik 
némi idegen íz: a mint vígjátékról van szó, feledi külföldi bálvány-
képeit, feledi a színészetet, feled mindent, csak egyet nem, a hazafi
ságot. Nem a »Provence daltelt mezőin« a »sasos Mincionak 
pázsintos partján« a természet szépségébe elmerült katona, nem a 
csapodár szerelmes, nem a művészetért szenvedélyesen rajongó 
lélek írta ezeket a »teátromi víg darab «-okát, hanem a megye
gyűléseken szónokló nyakas magyar, az insurrectiót végig küzdött 
hazafi, a jogaihoz szívósan ragaszkodó nemes, a kinek őse a hét 
vezér egyike volt. 

II. 
Három vígjátéka van. Kettőt a »Dárday ház-<-o\ és »A lelkes 

magyar leány«-t, »Magyar Nemesházi Rajzolat«-nak nevezett és a 
Magyar Nemzeti játékszínben bocsátott közre két kötetben 1825-ben; 
illetőleg 1826-ban a harmadik az Elmés özvegy vagy első czíme 
szerint Férfi próba életében nem jelent meg, csak Toldy adta ki 
hátrahagyott iratai között. Keletkezésüket Angyal Dávid3 1816-tól 
1820-ig terjedő időközre teszi. Abból a körülményből, hogy az 
Elmés özvegyben Korner-Szemere Zrínyiét mint színre kerültet 
említik, bizonyos hogy ez a vígjáték 1819 előtt (ebben az évben 
adták először Székes-Fehérvárott a Zrínyit) nem íródhatott, való
színűleg a három közül legkésőbb csak 1820 tavaszán írta meg 
Kisfaludy. A Dárday ház, mint később kimutatjuk 1819—1820-ban 
született meg, talán még korábban a Lelkes magyar leány, melyben 
igen élénk a visszaemlékezés az insurrectiora. Ennélfogva talán 
nem csalódunk, ha az Angyal meghatározta időközt szűkebbre von
juk s a 19 és 20-adik évet tartjuk Kisfaludy »vígjátékos éveinek«. 

Egy negyedik vígjátékot is kezdett, azonban csak a tervrajzáig 
jutott el, sőt még az is töredékben maradt ránk. A czíme »A magyar 
színjátszó-társaság« lett volna, s az I. és II. fölvonás egy része 
van meg vázlatban, de már jelenetekre különítve. Az egész nem több 
nyomtatásban két oldalnál. 

Ha ezeket a vígjátékokat a mai kor ízlésével tekintjük, ha 
azokat a tulajdonságokat keressük bennük, a miket egy vígjátéktól 
ma megkívánunk, akkor mind a három nagyon jelentéktelennek 
tetszik. 

Hiányzik mindből az, a mi a vígjátékot igazán vígjátékká 
teszi: a komikum. Ha az olvasó vagy a néző nem érzi ki a műből 
a komikumot, akkor a vígjáték nem lesz művészeti hatásű, egyes 
részei, egy személy fölkeltheti bennünk azt a jóleső érzést, a mit 
végeredményképen minden szép mű ébreszt lelkünkben, de az egész 

1 Kisfaludy Sándor minden munkái VIII. k. 709 1. 
9 K. S. Minden muikái VIII. 732. 
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nem elégít ki. Nem mondhatnók, hogy Kisfaludynak nagy érzése 
volt a komikum iránt, de azt sem állíthatjuk, hogy ez az érzés 
egyáltalán nem volt benne kifejlődve, néha-néha megcsillan a »vis 
comica«, de hiányzott a művészete, hogy ezt a komikumot kihasz
nálja, hogy igazi mozgató elemmé tegye. Itt tűnik ki, milyen keve
set tanult a színi előadásokból s miért nem tudott ő színszerű 
vígjátékot alkotni, hanem csak könyvdrámát. Nagyon is subjectiv 
volt és ez ép úgy ártott a drámaírónak, mint használt a lyrikusnak. 
Költés közben elragadta a heve, megfeledkezett arról, hogy víg
játékot akar írni és egészen átengedte magát az érzelmeinek, vissza
tért mindég ahhoz a tárgyhoz, a mi az ő szívének legkedvesebb 
volt, a magyar nemes dicsőítéséhez. De ez az egyoldalúság már 
tárgyainak megválasztásában is érvényesült, nem olyan tárgyat 
keresett, a mely nevetést vagy mosolyt csal az olvasó ajkára, 
hanem a melytől föllángol minden magyar orczája, nem a költő 
szólt belőle, hanem a hazafi. 

így színművei szorosan véve nem is vígjátékok, hanem úgy
nevezett középfajú színművek s a költő talán csak azért tartotta 
őket vígjátékoknak, mert szerencsés a megoldásuk. Pedig az még 
nem teszi a vígjátékot vígjátékká, hogy a szerelmesek összekerül
nek, több is kell ehhez. 

Hogyan is mehetne vígjáték számba p. A lelkes magyar leány, 
a melyben egy komikus helyzet, egy kisszerű jellem sincsen. Az 
egyetlen személy, Karvay, a kit világfölfogása ellentétbe helyez 
a többivel és így alkalmat nyújthatna összeütközésre és kudarczra, 
már a vígjáték közepén eltűnik a színről, különben is olyan jelen
téktelen, annyira nem avatkozik bele a cselekvénybe, hogy további 
szereplésétől sem várhatnánk sokat. 

A lelkes magyar leány Kisfaludy Sándornak legtypicusabb 
vígjátéka, erényei és hibái ebben nyilatkoznak meg legszembetű
nőbben. Tartalma alig van, tulajdonképen csak tárgya, mert pár 
szóval el lehet mondani mindazt, a mi négy fölvonáson keresztül 
történik. Bodonyi Liza, a lelkes magyar leány, teljesen kiábrándul 
jegyeséből Karvayból, a mint megtudja, hogy nem akar részt venni 
a nemesi insurrectióban. A leány szíve Ordayhoz fordul, a szegény 
esküdthöz, a ki nagy hazafíságában még beteg anyját is elhagyná, 
csakhogy hazájának vérével szolgáljon. Szívvel-lélekkel Ordayé lesz, 
mikor fölbontja azt a kis csomagot, melyet Orday meghagyása 
szerint csak akkor lett volna szabad fölbontania, ha Orday már 
eltávozott a harczba. A csomag Orday hazafias és szerelmes verseit 
foglalja magában — Bodonyi Lizához. Orday, ha szegény is, de 
nemes, így a boldogságuknak semmi sem áll útjában. 

A mint látszik, az egész darabban egyetlen egy esemény 
történik, Liza megszereti Ordayt. A mi ezelőtt történik, az indokolás, 
a mi utána, az már a drámai oeconomia szempontjából czifraság. 
A négy fölvonás közül másfél bátran elmaradhatott volna, anélkül 
hogy hiányát a dráma megérezte volna. 
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A második, a Dárday ház, mint dráma válik ki társai közül. 
Csakugyan ma is legismertebb — a mennyire Kisfaludy vígjáté
kainál ismerésről lehet szó — vígjátékai között s úgy látszik maga 
a költő is ezt tartotta legtöbbre. Nincsen benne ugyan sok víg
játéki elem, még annyi sem, mint az Elmés özvegyben, bár vígjátékba 
illő alak akad egynéhány, de a cselekvénye fontosabb, komolyabb 
és jóval tartalmasabb, mint A lelkes magyar leányé. 

Dárday Pál, az öreg Dárday Miklós fia, szereti egy megma
gyarosodott franczia generálisnak a leányát, Lamarine Fannit, a 
generális fia, Károly, pedig Dárday Lórit, Pálnak nővérét. Az öreg 
Dárday azonban jobban szeretne egy másik kettős házasságot: 
leányát Földy gróffal, fiával pedig Földy Manczi grófkisasszonyt 
akarná elvétetni. A fiatalok azonban ellenállnak, azt hozva föl 
ürügyül, hogy a Földy testvérek a mellett, hogy szegények, igen 
rossz hírben állanak. Említést tesznek Lamarinékről is, az öreg 
Dárday azonban hallani sem akar róluk. Lamarine se nem nemes, 
se nem magyar, ő pedig nem fogja leányát másnak adni, csak 
magyar nemesnek. Ha nem tetszik leányának Földy, ott van még 
más két kérője, Völgyi és Dombi, válaszszon azok közül. A darab 
végén kiderül, hogy a Lamarineok régi magyar nemes családból 
származnak s így a fiatalok minden akadály nélkül egymáséi 
lehetnek. 

Mint vígjáték kétségtelenül az Elmés özvegy a legkiválóbb. 
Nina, az elmés, de nem kevésbbé gazdag özvegy abban a hibában 
szenved, mint a vagyonos hölgyek általában, azt hiszi, hogy őket 
csak pénzükért szeretik. Sok kérője közül hármat kiválaszt és 
próbára tesz, azt színlelvén, hogy nagy vagyonát elvesztette. Az 
első kérő, Kénkövy, erre a hirre kereket old, a másodiknál nem is 
kerül próbára a dolog, mert megszereti Nina barátnőjét Milit, 
Alkonyi a harmadik, kiállja nemesen a próbatétet, szerelme csak 
nő, midőn meghallja, hogy az özvegy vagyoni tekintetben is egyen
rangú vele, így nemes jelleme által szép, gazdag és elmés feleséghez jut. 

A rövid, egy fölvonásos darab, legalább külsőleg vígjáték, 
van benne, ha kissé erőszakoltan is, törekvés bonyodalomra, van 
egy-két komikus helyzet, íölsülés stb., legalább a legelemibb kész
letei és szükségletei megvannak a vígjátéknak. 

III. 

A három vígjáték között, a mint e tartalomvázlatból is 
kitetszik, a két első szorosabban tartozik egymáshoz, míg a har
madik elüt tőlük. A mai értelemben csak ezt az egyet nevezhetnők 
vígjátéknak, a másik kettő csakugyan nem egyéb, mint a minek 
a költő czímezte: magyar nemesházi rajzolat. Az Elmés Özvegy 
azonban nem »rajzolat«, hanem dráma, még pedig az aesthetica 
és poetica szabályait — legalább részben — szem előtt tartó dráma. 

Alapgondolata ismeretes abból a latin dystichonból: 
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»Donec eris felix, multos mumerabis amicos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris.« 

Az igaz barátot, az igaz szeretőt zivataros viszonyainkban 
ismerjük meg. Nina, az elmés özvegy erre a régi igazságra ala
pítja tervét, mikor kérőinek szívét ki akarja ismerni. Próbára teszi 
őket — innen a darabnak eredeti és sokkal kifejezőbb, megfelelőbb 
czíme: Férjfi próba. Ez a kísérlet a magja a vígjátéknak. 

Silány kis mag, melyből egy fölvonásos vígjátéknál egyebet 
úgy sem lehetett volna fejleszteni. Azonban már a gondolat, a 
kiinduló pont ellen is tehetünk kifogást. A gazdag leány históriája, 
ki eltitkolja vagyonát, hogy így győződjék meg kedvese igaz sze
relméről, se nem új, se nem kiváló motívum. Nem új, mert már 
Kisfaludy idejében túlon-túl ismeretes volt, hiszen a népmesében 
is előkerülnek változatai: az elátkozott tündér leány, a ki az átok 
ellenére meghódítja az ifjakat, vagy az átöltözött király úrfi, a 
ki egyszerű ruhában nyeri el a pásztorleányka hű szivét. De nem 
is kiváló gondolat. Sajnálhatjuk azt az asszonyt, elmésnek azonban 
egyáltalán nem tarthatjuk, a ki a férfiak vonzalmának őszinteségé
ről más, morálisabb módon nem tud meggyőződni, a ki kénytelen 
ehhez a mesterkélt fogáshoz folyamodni, a melyen pedig &gy ke-
vésbbé »elmés« férfi is keresztüllát. 

Kisfaludy azonban egy fölvonásos vígjátékot sem tud fejlesz
teni ebből a gondolatból. A mint a cselek vény megindul, rögtön 
összeütközésbe kerül a jellemekkel, látjuk azt az ellentétet, mely a 
személy jelleme és tettei között fölmerül. Magát a próbát értem. 
Az özvegy kiválaszt három kérőt, hogy azt boldogítsa a kezével, 
a melyik kiállja a tűzpróbát. Ez tehát tisztán a számítás műve, a 
nagyeszű és nagyszívű özvegy érzelmeinek nincs hozzá semmi 
köze, ő belenyugszik, akármelyik lesz is a három közül. Nem 
hiszem, hogy az író ilyen önző léleknek, rideg számítónak képzelte 
volna hősnőjét. Nem, az ő hősnője mindenesetre azok közül a 
»szép, erős, nagy lelkű, formált« hölgyek közül való, a kik másik 
két vígjátékában szerepelnek, ilyennek gondolta ő el, ilyennek 
akarta megalkotni. 

Nem bizhatunk igen a próbában, annál kevésbbé, mert a mint 
Nina szavából tudjuk, a három kérő közül csak kettőről lehet 
komolyan szólni, Kénkő vy csak ugy harmadikul van adva, a mint 
Homeros szokta mondani »ctv§Qa <?i'w y.givaqy r^írarov xt'iQvx äp 
oTtaaoaq Od. IX. 90. stb. Miért ? arra csak később kapunk feleletet. 
Maga az elmés özvegy vallja be később, hogy Kénkövyt nem 
szereti, de azt is tudja róla, hogy csak pénzért akarja elvenni, 
így szerepeltetésének egyéb czélja nem volt, minthogy »megtréfálja 
és ezáltal őtet magától örökre elmellőzze.« Pedig Kénkövy az 
egyetlen vígjátéki alak, a fölsült szerelmes; már modora, föllépése 
nevetséges, a túlságos édesség, mézes-mázos beszéd, melylyel a 
hölgyeket megtiszteli, már mutatja, hogy a költő őt szemelte ki 
a komikum eszközének: de mint látjuk, ő egy perczig sem szerepelt 
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komolyan a próbatéten, azt tudja róla az író és, a mi még 
rosszabb — tudja, érzi az olvasó is. 

A másik kettő egyaránt kiáltotta volna a próbát — az elmés 
özvegy maga jelenti ezt ki —, de akkor mire való az egész próba, 
az egész vígjáték ? A három közül az egyik nem számít, a másik 
kettő meg kiállja a próbát, tehát az elmés özvegy most is ott áll, 
a hol a próba előtt: a férjjelöltekről nem tud meg semmit. 

Kisfaludy belátja az örvényt, melybe az özvegy és így 
darabja is kerül. Hogy segítsen magán, az egyik komoly kérőt 
beleszeretteti az özvegy barátnőjébe, Milibe. Alkonyi most már 
egyedül marad, megnyeri az özvegy szerelmét, de egészen jogosan 
fölteszi a kérdést, a mit vele együtt minden olvasó is föltesz, mi 
történt volna, ha Hamvay is megállja a próbát. 

A költő nevében az elmés özvegy a következő módon igyek
szik megfelelni erre a fogas kérdésre: 

»Vak ember! hát nem veszi észre, hogy a' példa dupla 
volt ? — hogy egy ily szép' s jó leány mint Mili, egy olyan érzésű 
férjfiú előtt mint Hamvay a' világ' minden kincsénél többet ér? 
Hamvay az én próbámra nem is kerülhetett, minekutánna láttam, 
hogy Mili engem, ha egészen nem is, félig kitolt Hamvay' szivének 
azon rejtekéből, hol a' szerelem' érzelmeinek forrása buzog.« Az 
özvegy tehát előre tudta, hogy Hamvay bele fog szeretni Milibe, 
de azt hiszem, Kisfaludy az özvegynek ezen kijelentését csak akkor 
toldotta bele a mesébe, mikor már a kidolgozásban eljutott ezen 
ponthoz, az eredeti tervben nem lehetett meg és mintegy utolsó 
kísérlet, hogy a vígjáték valószínűségét megmentse. Honnan is 
gyaníthatta az özvegy, hogy ez a két ember, a kik még sohasem 
találkoztak, beleszeret egymásba? Vagy talán azt gondolta, hogy 
a fölösleges udvarlókat egyszerűen át lehet írni jó barátnőink 
számlájára ? 

Még egy gyönge oldala e kis műnek. Nina barátnőjét süket
nek adja ki. Miért? Semmi értelme e tettnek, hiszen a fiatalok 
megszerethetik egymást akkor is, sőt akkor még jobban, ha kibe
szélhetik magukat. Vagy talán ez is próba akart lenni ? Azonban 
Hamvay szerelmének mélységéről és igazságáról az a körülmény, 
hogy a süket Milit is megszerette, nem nyújt épen kétségtelen 
bizonyítékot. 

De különben is ízléstelen ez a mozzanat. Hiszen tudjuk, 
hogy a közfölfogás mennyire igazságtalan az emberi gyöngék 
iránt. A közellátást nemcsak elnézi, hanem még divatosnak is 
tartja, a nagyothallást azonban majdnem szégyenletesnek nyilvá
nítja. Kisfaludy már, elég ügyetlenül, egyik rokonszenves alakját 
teszi nagyothallóvá és ezáltal épen nem veti meg azt az aesthe-
ticai alapot, a melyen Mili sorsának fejlődését érdekkel kisérhetnők. 
Sajnálkozik sorsán a többi szereplő, de bizonyos lenézés is vegyül 
ebbe az érzelembe: egy fiatal leány, a ki süket! 

íme a vígjáték, melynek sok gyöngéje mellett megvan az 
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az egy előnye, hogy Kisfaludy összes drámái közül — Az ember
szívnek örvényeit kivéve — itt nyilvánul legtisztábban, legzavarta-
lanabbúl a poétikus czél. Nem iránydráma, nem a magyarság 
mellett buzdító dialógusok ezek, hanem művészi hatásra törekvő 
jelenetek. Az önzés, az anyagi érdek fölsülését és a tiszta szerelem 
boldogulását példázza e vígjátékban: igaz, hogy a mese rosszul 
van bonyolítva, igaz, hogy jellemrajzról egyszerűen nem is 
beszélhetünk, de látszik, hogy az író költőiséget akart adni a 
cselekvénynek, látszik, hogy mint művész »írói ingertől« vetette 
papírra »Az elmés özvegyet«. Hogy czélját nem érte el, hogy 
költői hatást nem tesz a műve, nem akaratán, hanem tehetségén múlt. 

De ne feledkezzünk meg egy — bár jelentéktelen — moz
zanatról, mely Kisfaludy költői érzékére vall. Az özvegy jeladásul, 
szobaleányának, hogy hozhatja a levelet, melyben állítólag arról 
értesíti az ügyvédje, hogy vagyonát elvesztette, Kénkövy és Alkonyi 
előtt is játszik egy-egy darabot a zongorán. Az idegen nemzetek
ért rajongó Kénkövynek egy franczia darabot játszik, míg Alkonyit 
szomorű, magyar muzsikával gyönyörködteti. Csekélység ugyan, 
de írói tapintat tagadhatatlanul nyilatkozik meg benne. 

Bayer József id. művében azt állítja, hogy az Elmés özvegy 
Kotzebue »Die schlaue Wittwe« czímű vígjátéka után készült. 
Alapeszméjük között van némi, de nagyon kevés rokonság: jó 
próbára tenni a férj-jelölteket, mielőtt választanánk közülük. Sze
repel ott is egy csínos, elmés, gazdag fiatal özvegy, de mindössze 
ezekben a mozzanatokban találkozik Kotzebue egyfölvonásos bohó
zata és az Elmés özvegy. Más ott a helyzet, mások a személyek, 
más a cselekvény, más a kifejlet. Kotzebue-nál egy szép özvegy, 
kinek csak sorsa rokon Nináéval, négy kérőjét, kik közül egyet 
sem szeret, különféle próbák által elidegenít magától, azt kívánva 
mindegyiküktől, mondjanak le természetükké vált szokásaikról. 
Végre nőül megy a szolgájához, a ki a kérők elijesztésében segít
ségére volt és a kiről kitudódik, hogy átöltözött báró. 

Ez a »Die schlaue Wittwe«, ez a még Kotzebue költői 
tehetségéhez mérten is silány, sőt majdnem értelmetlen bohózat, 
melynek így nyomtatásban semmi értéke sincs, nem lehetett az 
Elmés özvegy forrása. Legföljebb a gondolatot adhatta Kisfaludy-
nak, meg a czímet és nincsen igaza Bayernek, hogy az eredeti
ségnek ezen állítólagos hiánya miatt nem foglalkozik Kisfaludynak 
ez egyetlen igazi vígjátékával, 

IV. 

Föntebb A lelkes magyar leányt Kisfaludy legtypikusabb 
vígjátékának mondtuk. Nem azt akarja ez jelenteni, hogy legjobb 
is a három között, ellenkezőleg, mint költői mű leggyöngébb. 
Cselekvény, ép úgy mint az Elmés özvegyben, alig van, talán csak 
annyival több, hogy Nina az előbbi darabban már a cselekvény 
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megindulásánál szerelmes Alkonyiba, míg itt a szemünk előtt folyik 
le,! a mint a hősnő megszereti Ordayt, De ott legalább különféle 
képek tárulnak szemünk elé, ha nem is szellemes, de legalább 
változatos helyzetekben látjuk a szereplőket: itt csak kétféle 
viszonyról van szó, látjuk Lizát mint Karvay és mint Orday sze
relmesét. Ezenkívül semmi sem történik, minden egyéb csak dictio, 
még pedig nem is költői, hanem oratori dictio. 

De figyelmet érdelmel e rajzolat azért, mert itt látjuk a 
legtisztábban, a legfényesebben megvilágítva Kisfaludy vígjáték 
írói tehetségét és szándékát. Kitűzött czélját itt éri el legjobban, 
olyan színművet írt, a milyent neki csakugyan írnia adatott, olyan 
eszközökkel dolgozik, melyek legjobban megfelelnek hajlamának, 
fölfogásának. Ebben a színműben hű marad azon állításához, melyet 
az Eredeti magyar játékszínhez írott előszavában hangoztatott: »És 
én veszszek-el, ha írói ingerből csak egy szót is tudnék írni: csupán 
mint hazafi Hazafi-társaimnak kedvekért, Hazámnak' s Nemzetem
nek szeretetéből és annak utolsó leheíletemig hív jámbor' s igaz 
szolgalatjában cselekszem ezt.1« 

Nincs is ebben egy sor sem, mely írói ambiczióból fakadt 
nem aestheticai hatást akar elérni vele, hanem ethicait, magyar 
hazafiságra, magyar érzésre akar buzdítani. Pedig kínálkozott 
volna alkalom, ezt a különben prózai tárgyat meg lehetett volna 
ragadni egyik phasisában, akkor, midőn a lelkes magyar leány 
lassanként kiábrándul Karvaytól és beleszeret Ordayba. Ha erre 
a lelki folyamatra veti a költő egész erejét, ha rajzolja a leány 
lelkét, behatol abba az életbe, mely ott lefoly, egyszóval, ha végig 
kiséri Liza szerelmének alakulását attól a ponttól kezdve, midőn 
először fölmerül benne a kétség szívének szerelméről, egészen új 
szerelme teljes kifejlődéséig: akkor, de csak akkor lehetett volna 
költőivé a cselekvény. Akkor sem mint dráma, mert a drámai 
forma homlokegyenest ellenkezik az ilyen lélekfestő kísérlettel. 
Azonban erre Kisfaludynak sem tudománya, sem ismerete, sem 
tehetsége nem volt. Hogy is lett volna a század elején magyar 
költőnek, annak, a ki minden tudós nevezettől irtózott és a költői 
ingert megtagadta. 

Az ilyen lélektani »rajzolatokat« — mint Kisfaludy mon
daná — csak az utolsó évtizedekben kapták föl, nem csodálható, 
hogy Kisfaludynak nem volt róla sejtelme, mit csinálhatott volna 
a tárgyból. Bár előtte már vagy két évtizeddel megírta Kármán 
a Fanny hagyományait, melynek egyszerű kis meséjét csak az a 
megfigyelés és művészet teszi érdekessé, melylyel írója Fannynak 
lelkiéletét megalkotja. Igaz, hogy Kisfaludy idejében a sentimenta-
lismus a mi irodalmunkban már nem járta, a 10-es és 20-as 
években különben is, de Kisfaludy egész életében háttérbe szorí-

') Hogy Kisfaludy ezen állítását nem kell szó szerint venni, már láttuk 
az Elmés özvegy tárgyalásánál. De különben is, mint p. a Himfy mutatja, sok
kal jobb költő volt, mint aestheticus. ; 
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totta ezt az irányt a hazafias érzelem kultusza s az ősei dicsősé
gében elfogódott magyar hazafi majdnem érzéketlen volt minden 
iránt, a mi nem közvetlenül a hazafisággal függött össze: de 
mégis, ha csak alaktalan sejtelem képében, ott lebeghetett Kisfaludy 
előtt az a föladat, melynek keretében a lelkes magyar leány 
történetét elmondhatta volna. Talán öntudatlanul igyekezett meg
értetni olvasóival azt a lelki folyamatot, mely hősnőjében végbe 
ment. Csak el kell olvasni az I. fölvonásban Liza monológ számba 
menő párbeszédeit nénjével, midőn fejtegeti, miért jegyezte el magát 
Karvayval, vagy a II. fölvonásban Liza szaggatott mondatait, 
mielőtt föltöri a neki czímzett leveleit. Számot akar adni magának 
mit érez Orday iránt, iparkodik megnyitni szívét, hogy mi is 
bepillanthassunk: mindnyájan érezzük, ez a rajzolatnak legköltőibb 
jelenete. És a fölvonás vége, mikor elolvasta Orday hazafias verseit 
meg a hozzá írt »Szívlángokat«, igazán hatásos és méltó, hogy 
más műben foglalhatott volna helyet: 

»Miért nyitottam fel a' szerencsétlen levelet! Világot kerestem 
hogy lássak: 's most olyat találtam, mely éget és fáj!« 

És mégis, e szép részlet is elvész, mert az író evvel is csak 
a hazafias czélját akarja szolgálni, ez sem »irói ingerből« fakadt. 
Liza szerelmének forrása Orday rajongó hazaszeretete: ezt keresi 
hiában Lina Karvayban, elfordul tőle; megtalálja Ordayban és 
testestől-lelkestől ővé lesz. Nem a szerelem fejlődését akarja hát 
a költő bemutatni: ez lett volna aestheticai czél, hanem hazafias 
érzelem uralkodását egész valónkon: íme az ethicai czél. 

így érthetjük meg, hogy Lizában egy pillanatig sem küzd 
a két érzelem. Nem küzdhet, mert egész lelkét egy érzelem tölti 
be, a hazaszeretet, a szerelmét nem látjuk. Sem Karvay, sem 
Orday iránt nem érez ő szerelmet, legalább mi nem tudjuk elhinni, 
hogy szerelem az, a mi fogva tartja szívét. Ő maga hangoztatja 
és bevallja, de mi nem hihetjük el neki. . 

És ebből a körülményből magyarázhatjuk meg Kisfaludy 
vígjátékainak, mint költői műveknek, sikertelenségét. Kisfaludy — 
bár sokat utazott, sokat látott, sokat élt — mégis szűk látókörű 
ember volt. Mintegy megtestesült benne a magyar nemes ideálja. 
Érett eszű, józan gondolkodásű, de magasra nem emelkedik, a 
kinek jelmondata: Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ha át lépi is 
a haza határait, visszavágyik ősi kúriára, ott érzi magát legjobban; 
s a messze földön szerzett benyomások, ha meg termik is időre
órára gyümölcsüket, lassankét elhalványodnak, a magyar föld, a 
magyar levegő erőteljes hatása leigázza lelkét. 

így történt Kisfaludyval is. A Provence és Petrarca, Olasz
ország* és a klagenfurti szép asszony meghatják; bele veti magát 
az új viszonyokba, hozzájuk alkalmazkodik s közöttük él: de 
csak külsőleg. Petrarcát forgatva vagy Pepi grófnét ölelve is meg
maradt lelkében dunántúli magyarnak, a ki élvezi, a mit az élet 
feléje kinál, de mindez mélyebb nyomot nem hagy szivén. így 
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az az erős magyar érzés, minek az irodalom más réven -annyit 
köszön, kárunkra válik, az íróknak nem lesz olyan általános' a> 
tekintettük, nem néznek túl az ország határán. Nemzeti önzésnek 
nevezhetnők ezt az érzést, mely minden tettet, minden eseményt 
a nemzeti érzés szemüvegén néz. Kisfaludy megírta ennek a fölfog 
gásnak elméletét is, még pedig versben. A Regeköltőnek hattyú
dala czímű művében (XII. ének 9. 10 versszak) így énekel: 

Ezt gondolva, meggyőződtem : Meggyőződtem : hogy, ki nyelve', 
Hogy ki úgy tud szólani 'S írásával tüzet vet 

Magyar szívhez, magyar vérhez, A' fiatal nemzedékbe, 
Hogy szava visszhangzani 'S gyújt fenn' magyar szerelmet, 

Pendülljön rokon érzettől Mindkét nemben egymás iránt, 
Kebelben, agyvelőben ; Apában és anyában, 

A' Magyarnak legüdvősben Az elterjed, 's erőre kap 
Az szolgál ez időben. Egész Nemzet 's hazában. 

ő az efajta magyarok közé tartozik, nem tudja személyeinek 
lelkében az általános emberi vonásokat fölfödözni, hősei nem embe
rek, hanem csak magyarok. Pedig bármilyen erős is bennünk a 
hazaszeretet, minden más érzésünket el nem nyomja. Hosszabb 
vagy rövidebb időre háttérbe szoríthatja egyéb érzelmeinket, de 
tartósan, korlátlanul még sem maradhat meg kizárólagossága. 
Csak a szerelem és vallás eszméit említjük. Mindenesetre változik 
a szerelem és vallás nyilvánulása nemzetiség szerint, de azért 
mindig megmarad általános, minden emberre kiterjedő érzetemnek. 

Ezeket az emberi vonásokat Kisfaludy nem látja meg sze
mélyeiben, a cselekvény fejlesztésében mindenütt a hazaszeretete 
működik közre s így maga a cselekvény sem általános érdekű. 
Hatásuk nem terjedhet túl azon a körön, melynek gondolkozás 
módja, fölfogása megegyezik az íróival. 

Ha minden magyar úgy érezne, úgy gondolkodnék mint 
Kisfaludy, akkor talán lett volna országra szóló hatása a Lelkes 
magyar leánynak, de így nincs és nem is volt. Nem is lehet. 
Tiszteljük a hazafiságot, sőt megvetjük még a leányt is, ha szíve 
nem dobog hazájáért, de vájjon nem épen annyira egyoldalú, 
félszeg teremtés-e Liza, kiből épen hazafisága kioltott minden 
más érzelmet. Régi igazság, hogy minden erény túlságba vive 
bűnné vagy nevetségessé válik, s ha az utóbbitól talán meg óvja 
is Lizát, hogy a legszentebb érzelmet viszi túlzásba: minden
esetre visszadöbbentő a leány, ha »a férjfi nemnek szívét ki nem 
elégíthető szeretete helyett a' Hazának szent szeretete fogta el 
keblét«, ha férfiaknak tudományos értekezéseket tart a polgárok 
kötelességeiről a haza iránt s a nemesség fontosságáról a haza 
szolgálatában, mint Liza. Ujabb Íróink a hazafiságot egészen mel
lőzik mint fejlesztő motívumot, Kisfaludy egyedül azt ismeri el 
annak. Mindkettő egyaránt hiba. 

Ily módon állíthattuk, hogy a Lelkes magyar leány Kisfaludy 
legtypicusabb drámája. Ebben ismerünk leginkább az írójára, érez-
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zük, hogy azok a szavak, miket a szereplők kiejtenek, nem az ő 
lelkűkből, hanem az íróéból folynak, Kisfaludy áll előttünk, az ő 
érzelmeit tárja föl a vígjáték. Ez a subjectivismus — bár mint 
már föntebb említettük, áltáljában árt a színművének — nemcsak 
a fölfogásban nyilvánul, hanem még a mellékesebb, kisebb fontos
ságú dolgokban is fölismerhető, sokszor egyenesen javára szolgálván. 

Mingyárt a*darab háttere jellemző az íróra. Nincs az olvasó 
képzeletére bízva a cselekvény idejének megválasztása, hanem 
megadja maga a költő az időpontot: 1809-ben, a nemesi insurrectio 
idejében játszik. Ki ne ismerne már ebből az egy mozzanatból 
Kisfaludy Sándorra? Ismeretes, mennyire csüngött Kisfaludy az 
insurrection. Megyéje megválasztotta Őrnagynak az insurgensek 
közé, a nádor meg szárnysegédévé tette. De nemcsak fegyverét 
akarta fölhasználni az insurrectio jó híre-nevének védelmében, 
hanem tollát is, kétszer is hozzáfogott, hogy megírja a történetét; 
buzdítást írt nemzetéhez, a fölkelés kudarcza után meg az insurrectio t 
úgy tekintette, mint személyes ügyét s haláláig kötelességének tar
totta az insurrectio ellen intézett támadásokat visszaverni. Össze volt 
forrva teljesen a nemesség utolsó hadakozásával, lehet mondani 
egészen bene élt s mikor a magyarság utoljára lobbant föl benne, 
mikor halála előtt pár hónappal utolszor csapott föl lelkében a 
hazafiság lángja: akkor is az insurrectio idézte föl a tüzet; Kossuth 
czikkelyére akart válaszolni. Mintegy végrendeletképen hagyta 
azután Kossuthra az insurrectio megvédelmezését, szívének legdrá
gább emlékét. 

A Lelkes magyar leány története is ez insurrectio körül 
forog. A hazát fenyegető Napoleon ellen készül táborba a nemes
ség, ez a fölkelés oka Liza kiábrándulásának és új szerelmének. 
Ezt a színművet olvasni kell, hogy megértsük mennyire ment 
Kisfaludy kedvelt emléke iránti lelkesedésében. A szereplők mind, 
de különösen Bodonyi, Liza apja, az agg Megyeri főstrázsamester, 
Szegváry a főszolgabíró meg Orday: mind mintha Kisfaludy lelke
sedéséből szítták volna maglikba azt a rajongó szeretetet. Ter
mészetesen Napoleon is kiveszi részét a vitatásból. Kisfaludy eléggé 
tárgyilagosan itéli meg ellenséges vezérét, de épen akkor téved, 
midőn magasztalja.1 

Egy kisebb fontosságú mozzanatban is fölismerszik, hogy 
az író életéből van merítve. Orday, mielőtt a harczba távozik, 
melyből sejtelme szerint sohasem tér vissza, imádottjának átadja 
verseit, avval a kéréssel, hogy csak halála után bontsa föl. Ugyan
azt tette, ha ugyan a Hattyúdal őszinteségében nem kételkedünk, 
maga a költő is Himfijével, melyet elküldött az osternachi csata 
előestéjén Szegedy Rózának 

1 Lina s így közvetve Kisfaludy szerint Napoleon akkor volna a legna
gyobb embere a világnak, ha mint első consul visszalépett volna a magán
életbe, így még nem is nagy ember. Hogy a tétel mindkét fele téves, nem szorul 
magyarázatra. 
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»Jegyesemnek . . . . 
Végrendeletkép Himfymet 

Hagyám 's küldém kezébe, 
Felbonthatót, — csak ha éltem 

Veszend a harcz' vésszébe'.1 

Csakug}^an megtörtént-e ez az állítólagos mozzanat ? nem tudni. 
Bár van okunk kételkedni, hogy az ütközet előtt álló katona, a 
harcz izgalmainak közepette ráér és van kedve ilyen költői csele
kedetre : mindenesetre jellemző, hogy az írónak még évek múlva 
is mennyire tetszett e gondolat. 

Talán ha merészebb állításokat koczkáztatnánk abban a 
viszonyban, mely Lizát és Ordayt összefűzi, szintén födözhetnénk 
föl subiectiv mozzanatokat. Liza gazdag nemes leány, Orday 
eg3^szerű, de régi nemes: hasonlít a helyzetük Szegedy Róza és 
Kisfaludyéhoz. A költő hallotta, hogy Róza körül »szegény legény 
ne igen forgolódjék, mert nagyra van nevelve«2. Igaz, hogy a hason
latosság csak addig tart, de másrészt tudjuk, mennyire szeretett 
Kisfaludy a valóságból kiindulva alkotni költött meséket (maga a »Két 
szerető szívnek története«) s nem egészen valószínűtlen, hogy előtte 
a rajzolat írása közben Róza képe meg a magáé lebegett. A hazá
ért lelkesedő Liza ugyan távolról sem a gőgös és német leveleket 
Írogató Róza, a félénk, bálványképe előtt szólni is alig merészelő 
Orday meg nem a szerelmi kalandokhoz szokott testőr, de Kisfaludy 
szerette idealisalni a körülményeket és embereket. 

D R . CSÁSZÁR ELEMÉR. 

1 Regeköltőnek hattyúdala XIII. 36. 
a Két szerető szív története. Minden munkái VI. k. 535 1. 


