
KISFALUDY SÁNDOR KET ROZAJA, 
(Első közlemény.) 

Az I. K. 1938. évfolyamában Gálos Rezsőnek Kis-
faíudy Sándor Lizája c. tanulmánya A két Kisfaludy Sándor 
c. doktori értekezésemmel foglalkozik. Mivel dolgozatom 
nem lehet oly mértékben ismerős még a szakemberek előtt 
sem, mint a róla szóló vita-tanulmány, főbb mondanivalóit, 
elsősorban a Gálos által érintetteket, legyen szabad röviden 
összefoglalnom. 

Kisfaludy pompás prózai munkájának, a Napló és 
francia fogságomnak egyik eddigi kiadása sem hű. Az első 
kiadó, Kisfaludy Árpád Béla elég sok helyütt kihagyással 
közli a szöveget, s a kihagyás olykor értelemzavaró is. Utal 
ugyan arra, hogy ,,itt-ott néhány szót vagy mondatot" ki
hagy, de több a kihagyás, s némelyik terjedelmesebb, mint 
ebből az utalásból gondolná az ember.1 A kihagyások na-
gyobbára erotikus vonatkozásúak, s részben az egyházi fér
fiaknak tisztükhöz nem méltó életmódját és politikáját bí
rálják. Ezért nem is tartottam szükségesnek a kihagyások 
közlését. De vannak a kéziratban Kisfaludy Sándor saját 
kezétől származó utólagos változtatások, illetőleg átfirká-
íások is, melyek alatt az eredeti szöveg több-kevesebb ne
hézséggel, de általában kétségtelen biztossággal elolvasható, 
Kisfaludy átfírkálásaí egy névre, s e névnek viselőjével kap
csolatos szövegrészekre szorítkoznak. A név; zalabéri Hor
váth Rozi; a helyreállított kéziratból pedig az derül ki, 
hogy Kisfaludy a Napló írása idején nem Szegedy Rózába, 
hanem (az ekkor még csak tizenötéves) zalabéri Horváth 
Roziba volt szerelmes. Horváth Rozival kapcsolatban az 
író mindig szerelemről beszél (egy, természeténél fogva kö-
zönbösebb, említést kivéve); Szegedy Rózával kapcsolatosan 
szerelemről nem szól, hanem műveltségéről, érzékeny lelké
ről, önteltségéről (többször is) s egyetlen egyszer „érzemé
nyek megujjulásá"-ról. A Napló szövege az elbeszélt ese-

1 Angyal D. változatlanul közli a Kisfaludy Á. B, szövegét a 
Kisfaludy Sándor Minden Munkái VII. kötetében. 
Irodalomtörténeti Közlemények. LII. 18 
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menyekkel egykorú fogalmazás is lehet, de mindenesetre 
korábban keletkezett, mint ahogy a költő levelezésbe kez
det t Szegedy Rózával, tehát legkésőbb 1798 első felében. 
De más is következik az előbb elmondottakból. A Regék 
írásának első ötlete is a Naplóban2 vetődik fel; a Kesergő 
szerelem írásához is a Napló írása közben fog hozzá, s még 
mielőtt Szegedy Rózával levelezésbe kezd, a Himfyi két
részesnek tervezi, vagyis boldog szerelmet is akar írni:3 

mindezek alapján azt állítom, hogy nemcsak a Naplói nem 
lehet Szegedy Rózához kapcsolni, hanem Kisfaludy 1808-ig 
megírt munkáinak f o g a n t a t á s a (tehát nem: megírása!), 
vagyis a megírás ötletének felvetődése — a Két szerető 
szívnek története kivételével4 — Szegedy Rózához semmi
képen sem kapcsolható. E munkák fogantatását a Horváth 
Rozi iránt érzett szerelemhez kapcsolni — lehet, Szegedy 
Rózához — nem. A Gálos-féle „Liza-ciklus" elnevezés tehát 
nem jogosult. 

Az 1808-ig írt munkák közös vonása s Kisfaludy írói-
költői pályája első felének: az „egyik" (1808 előtti) Kis
faludy Sándornak jellemzője, hogy minden egyes munkája 
irodalmi élmények hatása alatt keletkezik: „irodalmi él
mény tudatosítja, mutatja írói feldolgozás számára felhasz
nálhatónak, sőt teszi azzá a saját élményt."5 Ennek a kor
nak ihletformája: „irodalmi élmények hívják fel figyelmét, 
hogy a maga életének eseményei, élményei költői feldolgo
zásra alkalmasak."6 — A „másik" (1808 utáni) Kisfaludy 
Sándornak az előzőkhöz hasonló új irodalmi élménye nincs, 
új munkáit a hazafiság ihleti; ennek a „patrióta" Kisfaludy 
Sándornak célja: a hazafias eszmék terjesztése az irodalom 
útján, Fő jelentősége a fejlődéstörténet szempontjából, hogy 
közönségnek ír és így közönséget nevel, illetőleg teremt. 

Gálos mindebből elfogadja a kiindulást, — azt nem 
lehet el nem fogadni7 — de mindent, ami a tényekből jó
részt kényszerűen folyik, de ellenkezésbe kerül az ő Kís-
failudyról r é g e b b e n írott dolgozataival, — amelyek a 
n e m h ű kiadáson alapultak és azzal érveltek — tagad, 
illetőleg úgy tüntet fel, mint alaptalan, adatokba ütköző 
álilítást. 

írására mindjárt válaszoltam; válaszomat az I. K. 
akkori szerkesztője átvette s egy hét múlva visszaadta 

•i 

2 Vö. MM. VII. 231—2. 
3 Vö. MM. VIII 133. 
4 Ezt egyébként, mint dolgozatomban kimutattam, 1806. végén 

vagy 1807. elején írhatta. 
5 A két Kisfaludy Sándor 26, 
8 Uo. 
7 Bár, mint látni fogjuk, „válogat" az adatok közt. 
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azzal, hogy (miért?) nem közölheti. A válasz rövidebb és 
egy kissé borsosabb volt. De azóta eltelt majd négy esz
tendő. —Vitatkozásí vágy nem fűt. A tárgyi igazság kere
sésén kívül az a különös irodalomtörténetíróí módszer kész
tet megszólalásra, mely Gálos sajátja. Vita-tanulmánya nem 
éppen tárgyilagos, adatai nem mindig megbízhatóak, rész
ben hamisak, módszere hibás, 

Gálos főtétele, s ezt kellene minden áron bebizonyítani: 
MPais érdekes fölfedezése semmit sem változtat azon, hogy 
a Napló és francia fogságom a Liza-ciklusi első darabja, 
hogy Szegedy Róza az igazi hősnője, s hogy ikermunkája a 
Kesergő szerelemnek:8 a kettő egyazon ihlet szülötte",9 s 
általánosabban megfogalmazva: ,,1808-ig minden munkája 
egy ihlet-körbe tartozik: szerelméből fogan, s ennek a Liza
ciklusnak egyre forróbban hevítő napja Szegedy Róza volt".10 

Ez az írás nem válasznak, víta-íratnak készül csupán; 
hasznosabbnak ígérkezik, ha inkább Kisfaludy Sándor és a 
két Róza — vagy ahogy Kisfaludy maga írja: Rozi — kap
csolatát vizsgálom meg, s e réven néhány újabb adalékkal 
is szolgálhatok ebben a nem egészen érdektelen kérdésben. 
Vizsgáljuk meg időrendben haladva mindazon szóbanforgó 
adatokat, Gálos állításait is, melyek 1. a Napló és francia 
fogságom írása előtti időre vonatkoznak, 2. amelyek ma
gával a munkával kapcsolatosak, és 3. amelyek a Napló meg
írása utáni eseményeket illetik. 

1. „Az ismert gógánfaí jelenetből tudjuk (— — — ) , 
hogy Szegedy Róza kikosarazta költőnket" — írja Gálos.11 

Ez az állítás, ilyen formában — nem Gálosnál fordul elő 
először — teljesen alaptalan. Kikosarazásról Kisfaludy 
Sándor soha, sehol, sem nyomtatásban megjelent, sem kéz
iratban lévő munkájában nem írt! Más sem abban a korban. 
A megkérés és kíkosarazás egyszerűen irodalmi l e g e n d a . 
Tekintsük át vázlatosan a kialakulását, — Toldy, Gyulai, 
Rényi, Dengi, Werner stb. — nagyobbára magának Kis-
failudynak önéletrajza alapján állva, de ismerve a Két sze
rető szívnek történetét is! — nem tud még kikosarazásról. 
Angyal Dávid sem, ő így ír a kérdésről: ,,De olaszországi 
utazása előtt mégis haza látogatott s ez alkalommal Szegedy 
Rózával is találkozott. Ügy látszik, hogy szerelmet vallott 
neki (én vastagíttattam), de hidegebb fogadtatásra talált, 
semmint várta. Ezért kissé neheztelt . . ,"12 — Császár Elemér 
már így szól: „Elhatározta, hogy megkéri Rózsa (miért 

8 Ezt ugyan, tudtommal, nem is vontam kétségbe. 
8 I. K. XLVIII. 24. 
10 I. m. 28. 
11 I. m. 19. 
12 MM. VIII. 714. 

18* 
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Rózsa?) kezét. — Gógánfán, Eötvös és Sümeg között a 
feleúton, nyílt vallomást tett."13 — Pintér Jenő irodalom
történetében pedig már ezt olvashatjuk: ,,Mikor a testőrség
től elhelyezték, megkérte Szegedy Róza kezét, de ekkor 
újabb csapás érte: a büszke leány, aki tudott bécsi áthelye
zéséről és Medinávail való viszonyáról, nem ment hozzá 
feleségül."14 — Ez a vázlatos áttekintés is megmutatta, 
hogyan keletkezik irodalmi legenda, 1893: „úgy látszik, hogy 
szerelmet vallott"; 1910: „elhatározta, hogy megkéri a ke
zét; nyílt vallomást te t t" ; 1913: „megkérte a kezét; nem 
ment hozzá feleségül", A szerelemvallásból — leánykérés, 
az úgy látszik-ból — elhatározás, az elhatározásból — bi
zonyosság lesz húsz esztendő alatt, A legenda azóta elter
jedt s szinte közhelyként bekerült minden újabb életrajzba, 
Gálos ki is színezi K, S. Hátrahagyott munkáihoz írott beve
zetésében: „Ezek is közrejátszhattak, hogy a leány — mi
kor neki Gógánfán, ajtóstól rohanva a házba, váratlanul sze
relmet vallott — kíkosarazta."15 

Mármost mi e legenda keletkezésének alapja? A Két 
szerető szívnek története több alkalommal céloz arra,16 hogy 
Gógánfán történt valami Kisfaludy és Szegedy Róza között. 
Kisfaludy szerelemről szólott Rózának? S ő hidegen fogadta 
a vallomást? E kérdések felől a munka kétségben hagy, 
mert nem tényeket mond el, hanem csak célozgat rájuk. 
Hogy Kisfaludy megkérte Rózát, s Róza őt kikosarazta, ez 
talán még olyan valaki számára is merész kikövetkeztetés, 
aki nem kis leleménnyel következtet ki a szövegekből ott 
nem rejlő dolgokat. A levélregényt egyébként sem lehetne 
döntő bizonyítéknak tekinteni, hiszen Kisfaludy 1806-ban 
vagy inkább 1807-ben írja, mikor Szegedy Róza már régen 
a felesége, — Az Önéletrajz és a Hattyúdal hasonlóképen 
tartalmaz célzásokat Róza hidegségére, de sem megkérés
ről, sem kikosarazásról nem szól egyik sem; egyébként is 
35—40 esztendővel a kérdéses időpont után keletkeztek. — 
Amit Kisfaludy a levélregényben elmond, vájjon nem a 
Kesergő szerelem vékony meséjének utólagos igazolása akar 
az lenni? Lehetne talán a Két szerető szívnek története ho
mályos és néha-néha ellentmondó célzásaiból kihozni valami 
más magyarázatot, de őrizkedjünk a hipotézisektől, 

A levélregény azonban egy másik kérdésben mégis hi-

n Kisfaludy Sándor 51. 
14 A magyar irodalom története Bessenyei fellépésétől Kazinczy 

haláláig, II. 102. 
15 Hh. M. Bev. 13. — 1931, 
16 Vö. MM. VI. 388, 389, 396, 408—9, 412, 415, 416, 441, 444, 

449, 450, 452, 468, 476, 493, 498, 519—20, 530, 540. 1. Azért utalok 
ezekre az adatokra, nehogy adatok „elhallgatásáénak vádja alá essem. 
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teles. Abban, hogy nem Szegedy Rózát, hanem zalabéri 
Horváth Rozit valóban m e g k é r t e Kisfaludy. Ha nem 
történt volna meg, miért találna ki épen ilyet az író? Hiszen 
a megtörténtet is jobb volna eltitkolni a felesége előtt, ha 
lehetne, A tényen segíteni már nem lehet, a hozzáfűzött ma
gyarázkodás igyekszik legalább élét venni a dolognak, de 
a ,,már házaséletben írt ez a részlet természetesén szépíti 
szerepét Szegedy Róza előtt és torzítja a történteket'4 — 
mint azt maga Gálos írja bírálatában,17 A levélregényre még 
visszatérünk. 

2. Szükségesnek látszott előbb ezt a legendát elháríta
nunk az útból, mert egy kissé más lesz a súlya az ezután 
vizsgálandó adatoknak, ha tudjuk, hogy Kisfaludy Szegedy 
Rózát nem kérte meg, Horváth Rozit pedig egészen bizo
nyosan i g e n . — A Napló és francia fogságom kézirata 
mindkét Rózáról többször szól, A Rozi név minden család
név nélkül is sokszor előfordul a munkában. Meg kell vizs
gálnunk ez adatokat, mert ezekkel kapcsolatban is meglepő 
állításokat tartalmaz Gálos cikke. — Legtárgyílagosabb meg
oldásul az kínálkozik, hogy sorra vesszük mindazokat az 
adatokat, amelyek a Rozi nevet megemlítik. — A Kis
faludy által utólag átfirkált szavakat és szótagokat vastag 
betűkkel írjuk; a szemelvények előtt a kelt, utánuk az An
gyal-féle kiadás lapszáma áll, 

1796, márc. 8, Tsak Horváth Rozi szerez gyakran 
nyughatatlanságot. Ő, és te hibáztok szívemnek, és vagytok 
tárgyai forró kivánatimnak. Imre! iparkodjál barátodnak 
meghódítani ezt a' természetemmel meg egyező Leánykát; 
az én ismeretségem még igen új véle — ujjabb, mint sem 
hogy valamit kezdhetnék — szívem teli vagyon véle — 
Ötét látom, hallom, érzem mindenben, mindenütt, minden
kor, annyira meg vagyok általa bájolva, (VII. 219.) 

Márc, 15, Képzelő-erőm Horváth Rozit mind azon 
Kellemekkel, mellyek tulajdoni ma elejbém rajzolván, Szí
vem ezer féle szerelmes érzeményekre olvadott; — 's akár 
miként kénszeritém is magamat, ki nem tudám Őt verni fe
jemből, Ez a Leányka egészen bírja szivemet, — Segedel
met Barátom! Nem híjába ójtam én magamat mindig e' há
rom Zalabérí Gráciától — veszedelmes Paphos ez egy jó 
ízlésű Pásztorlegénynek — O be irigylendő leszen sorsa 
azon szerentsés Faunnak, a' kinek a' kis Pasithea részül ju-
tand. (VII. 226—7,) 

Márc. 20, Azt tudom, hogy egy szerelmes gondolat, 
mellynek foglalatja Rozi volt, gyakran belé tsapott szivembe, 
és sebes nyomát hagyta benne. — Sokszor epedek ezen 

17 I. m. 20. 
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Leánykáért, 's néha annyira elnyom emlékezete, hogy kén
telen vagyok önnön mulatságos társaságunkból is elvonni 
magamat. (VII. 230.) 

Marc. 21. 'S itt is úgy jelenik meg nékem Rozi, mint a 
legszebb hajdani kisasszony, a'kinek megnyeréseért számba 
sem venném a' veszedelmeket, hanem kész volnék vetélkedő -
társaimmal ezer lantsát törni, — ezerszer megküzdeni vé
lek, hogy a' nyeregből kiemelhessem, őket, (VII. 232.) 

Marc. 23. Vannak bizonyos emlékezetek, jól monda azt 
Szegedy Rozi néked irott levelében, mellyek mindig édesen 
esnek a' szivnek, ámbár az okosság kárhoztatja azokat. Ezt 
mondhatom én is Bétsről, mellynek Öröme között töltött há
rom esztendeim különös epocha ját teszik életemnek. Kivált
képpen pedig te 's nem is más Bétsben egyedül te én fe
lejthetetlen Medinám! Utóbb, ha ismét ölelni foglak, hallani, 
vagy talán olvashatni fogod azt, a' mi kettőnk között tör
tént és most még előtted is titok, (VII. 233.) (A vastagított 
szavakat Kisfaludy Á. B. hagyta ki.) 

Márc. 28. Már ismét Zalába tévelyedtem! De nem is 
tsudálom, mert a' sors Zalának határai közé szorította min
den földi boldogságomat, — tsak ott — egyedül tsak ott 
virágzanak nékem az emberi életnek minden örömei, Ott 
vagy te — Rozi ott van, (VII, 236,) 

Ápr, 5. Most Rozi mellé, és a' te barátságos karjaidba 
szívszakadva vágyakodtam, (VII, 239.) 

Ápr. 9. Az Atyádat, és húgaidat tisztelem többi Isme
rőseimmel edgyütt. — Horváth Roziról megemlékezzél. — 
Szegedy Rozinak irjad meg, hogy én a' külföldön is nagy 
tisztelője vagyok; ne nehezteljen rám, sőtt inkább szána-
kodjék rajtam. (VII, 241.) 

Ápr. 27. A' nap tsudálandó felségében éppen nyugodni 
kezdett, a'midőn egy a' többieknél magas'bbra emelkedő 
dombra futottam, és — gyönyörű tekintet! bár tsak te ve
lem lettél volna — vagy Szegedy Rozi — Veronát az ő 
tornyaival nem igen meszsze, előttem látám fekünni. Elra
gadtatva néztem pipámnak dohány ködje közül a' gyönyörű 
mezzőket és lúgosokat, mellyekben a' szerelmes Katull 

(gaudet Verona Catuillo) 
gyermekkorában játszadozott, és lelkét az őtet környülvevő 
szép természettel táplálá; a' hol azután legény korában oly 
gyönyörűen énekelt a' szerelemről, —- Mennyi sóhajtást nem 
küldöttem én is innen Rozi felé! (VII, 256—7.) 

Ápr. 29. 
Hajdan Virgil idejében 

A' lágy fűnek hegyette 
Tityr égvén szerelmében 

Amaryl t emlegette. 



KISFALUDY SÁNDOR KÉT RÓZÁJA 275 

Hogy az erdő 's berek Amarylt hangzottá, 
Tárgyát bús szívem is égve óhajtotta: 

Rozi nevét sóhajtottam 
'S iram a' bik' kérgére; 

Az erdőt megtanítottam 
'S az egész tájt nevére. (VII. 261.) 

Máj. 12. — , fájt a' szivem leg inkább érettetek, 
Kedveseim, kiktől illy módon szakasztott el ellenkező sor
som — Imrém! és Rozi! hányszor nem sóhajtoztam utánna-
tok. (VII. 284.) 

Máj. 28. Eleven képzelő erőm! te kivált most legna
gyobb jóltevőm, tsak te ne hagyj-el, hát — jó lesz; mert 
úgy, a' mikor szívem kívánja, mindég Imrém' és Rozi', a' 
szép Rozi' társaságába gondolhatom magamat. (VII. 290.) 

Máj. 31. A' szerző minden századbeli jeles aszszonyok-
nak példáival világosítván munkáját, szépen és erőssen vi
tatja az aszszonyi nemnek a' férj fiúi nem felett elsőségét. 
Eszembe juta itt Szegedy Rozi, a'kinek ha ez a' könyv 
kezeibe akadna, még jobban el bízná magát. De igaz 
az is, hogy Ö is méltán helyet érdemelne az ezen könyvben 
elő hozottak között — soknak megmutatására. (VII, 290.) 

Jún. 16, Most olly tsendességben vagyunk mind mi, 
mind a Frantziák, hogy háboríttatás nélkül készítettem el 
egy kis költeményt, prózában, a' Maylandi Vár ostromolta-
tásának, a' hol én is ott voltam, örök emlékezetére. — 
Marsnak dühössége talán azt gondolod? — nem — Vénus' 
Temploma Gnidosban. — Két énekben. Zalabérí Horváth 
Rozinak ajánlva. (VII. 294—5.)18 

Júl. 3. Megyek tehát, nem téged ölelni, szeretett Imrém, 
sem téged látni, szép Rozi; — hanem a' bizonyos ínségbe, 
mert ugyan lapos az erszényem, (VII, 302.) 

Júl. 11, Ez a' hegy, ez a' völgy hasonlóvá teszi a' he
lyet Zalabér kies vidékéhez. A ' gondolatoknak sebes szár
nyain viszen engem oda most eleven képzelő erőm: Látom 
a' három oda való Grátíákat (a kéziratban itt egy-két szó 
teljesen olvashatatlanra firkálva) felkelni az Auró
rával: — — — Élek kedves barátom, de szomorúan, mint 
midőn Orestes az erdőben bolyongott és híjába sóhajtozott 
Pyladese és Hermíonéje után, (VII. 308.) 

Júl . 18. O te, és Szegedy Rozi! mért nem vagytok ti 
18 Ezt az átfirkálást csak legutóbb sikerült megfejtenem, A kezdő 

Z be tű elég jól kivehető, a végén: Rozinak ajánlva is meglehetősen 
elolvasható; az ékezetek és a kétsoros mássalhangzók (1, b , H, t, h) 
sor fölé nyúló részei — melyek nincsenek átfirkálva — nem igen 
engednek meg más olvasást. De ha csak a Rozinak ajánlva szavakat 
tekintjük is hiteles és biztos olvasatnak, akkor is nyilvánvaló, hogy 
Horváth Rozinak és nem Szegedy Rózának szól az ajánlás, mert az 
utóbbi esetben nem kellet t volna el tüntetni = átfirkálni. 
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i t t? — A' ti lelketek minden szépet, minden nagyot tökélle-
tesen érez — itt edgyütt fellengezhetné(n)k. (VII. 322.) 

Júl. 19, Tsak azt az egyet kérem sorsomtól, hogy 
téged és Horváth Rozit ismét látni — ah, dobogj, dobogj 
szegény szívem! — édesen fájsz ugy-e? — 's te isten aján
dék, képzelő erő, fessed elevenen elejbém a' szerelem 
rózsa —, és a' barátságnak liliom színeivel ezt a' gyönyörű 
scénát — ebben a' sivatag pusztaságban! (VII. 323.) 

Júl . 24. Rozinak ortzáját az álom úgy pirítja, mint a* 
miként Aurora pirul! , . . (VII. 329.) 

Júl. 28. Badatsony jut itt eszembe — a' tavalyi szüret 
— tudod mi történt ottan? — Sóhajtások tolódnak fel mel-
jemből — fáj! hogy az idén ott nem lehetek. (VII. 333.) 

Aug. 7. 
Rozihoz, 

Vetélkedőmet te igen gyakran látod, 
"S engem el felejtesz régi hű barátod? — 
Öt ez által jobban magadhoz lántzolod, 
'S engem is lántzodon tartasz, azt gondolod. 
De oh tsalatkozol! mert ő ekként nem fül, 
'S bennem a' tüz elhuny és szerelmem meghűl. 
Légy hozzá keményebb, 's kegyes'bb barátodhoz, 
Ez az igaz módja eljutni tzélodhoz, 

(VII. 337. ill. II. 3.) 

Aug. 14. Szegedy Rozi, a'kinek barátságát meg akarom 
magamnak szerezni, akár mibe teljék, valóságos Phenix ha
zánkban, valamint az Adamovitsné is Kőszegen. — Mondj 
még egyet, ha ismersz, és én örülni fogok. — Innen jön az 
minállunk, hogy az ollyan leányokat, mint Szegedy Rozi 
(bátran olvashatod neki ezt a' tzíkkelyt, vagy ha sorsomról 
valamit tudni méltóztatik, az egész gyüjteményjét a* kül
földön irott leveleimnek), példának okáért, nem tanátsos 
vagy éppen veszedelmes feleségül venni; mert el bízván ma
gokat a' lélek' illy drága és mi nállunk olly ritka kintsének 
bírásában, büszkeségek és vágyakodások, ezen közönséges, 
eredeti gyengeségei az aszszonyi nemnek, őket annyira vi
szik, hegy nem tsak szelíd, kellemes, szerelmes és így bol
dogító feleségek — nem tsak tsendes példás aszszonyok — 
nem tsak jámbor jó, gyenge, igaz, anyák nem lesznek; ha
nem még férjeken is [akik még is tsak gondviselői, ha urai 
nem is a' familiának) ki akarnak kapni. Sőtt még ez sem 
elég: despotizálni, és tyrannizálni akarják őket; kivált ha 
ezen boldogtalan férjnek lelke nem birja ezen kintsét olly 
mértékben. Nem úgy van ez itt Frantzia országban; ez a' 
drága kints itt közönséges lévén, nem tsábítja őket arra, 
hogy viszsza éljenek vele; hanem ditsőséges vetélkedést tá
masztván közöttök, azt munkálja, hogy ők kellemeik által 
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a szerelmet, Hyment és az egész emberi társaságot boldo
gítják. Szegedy Rozival levén néhány alkalmatosságokban, 
hidd el keresztül néztem szivén, lelkén, és egész Caracterén. 
Szép és jó az, hanem nagyon alá van vetve neme közönséges 
gyengeségeinek. Szükségesebb lett volna ő nekie Frantzia 
országba utazni arra, hogy egy időben boldogító feleség le
gyen, mint nékem szükséges vala ide hajtatnom arra, hogy 
valaha boldogító férj legyek. — Azért kedves Imrém! azt 
tanácslom néked — 's pedig hitelt adj barátodnak, a kinek 
több alkalmatossága lévén, erre nézve talán többet tapasz
talt, mint te, — ha házascdol, ne keress ollyant, akiben a' 
léleknek ezen drága kinise már virágzik; hanem ollyant, 
a'kiben ennek tsak magvát veszed észre, — a' te kertész
éé ged által tsir ázzék ez a' drága mag, — nőj jön, bimbózzék 
és fakadjon — és tsak akkor virágozzék tökélletes felségé
ben, minekutánna már számtalan édes kötelékkel hozzád 
vagyon kötve. így fog gyönyörködtetni a' munkád, — így 
fogsz boldogulást, idvességet lelni mívedben. — Sóhajtások 
tolódnak fel itt szivemnek méljéből! — mikor üt az én bol
dog órám? — üt-e, vagy talán soha sem! . . . (VII. 339—41.) 

Aug. 24. 
Rozi h'jába titkolódik; 

Lángját h'jába fedezi; 
Mert ha pirul, háborodik, 
Azt kiki észre-veszi, 

Hol bús. hol víg — nyughatatlan — 
Látni, hogy ez gyötrelem. 
Tsak igaz az! alkalmatlan 
Por téka a' Szerelem . . . 

(VII. 343. ill. II. 6.) 

Aug. 31. Az alattam fekvő szőllő táblák, a' szüretnek 
közelgetése elevenen emlékeztetnek tavaly Badatsonyban 
töltött napjaimra; és megujjultak bennem mindazok az ér
zemények, mellyeket Szegedy Rozi gerjeszte bennem ki
vált Szigligetben. — Ha a' sors szerentséssé akarna tenni, 
tsak azt kellene nékie ki munkálni, hogy most parolánkra 
haza eresztessünk és én legottan a' tengerre ülvén, — 
egyenesen Zala vármegyébe venném utamat — mint dobog 
szivem! — De ah! nem tsak hogy ez meg nem történik, ha
nem már hire futamodott, hogy innen még bellebb küldenek 
bennünket Fratzía országba. (VII. 346—7.) 

Szept. 2, 

Amphion lantjának bájoló hangjára 
Egy város tenyészett a* földnek hátára . 
Ilona szépsége vér-folyókat ontott, 
Ez Tróját feldúlta, egy nemzetet rontott . 
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Rozi! ki feléred annak mesterségét 
'S íellyül múlod ennek igéző szépségét, 
Dupla hatalmaddal mit nem fogsz mívelni? 
Mennyét , poklát e' szív benned fogja lelni! 

(VII. 347. ill. II. 7.) 

Szept. 3. Azt izenem Szegedy Rozinak, hogy olvassa ő 
is ezt a' kedves könyvemet. Meg fogod látni, hogy ő, bár 
ha neheztel is reám, tsak ezen tanátsomért is meg fog ve
lem békülni. — Ha Szegedy Rozinak Julia tetszeni fog, úgy 
hogy elragadtatva beszéli felőle, akkor ő (kivévén büszkesé
gét) felséges egy leány, ha pedig nem fog tetszeni, hát nem 
sokat tartok felőle. Lát'd millyen könyv ez, ha egy Szegedy 
Rozinak tsalhatatlan próba köve lehet! (VII. 349.) 

Szept. 16. — ezek a' négy falak jól ismerik Imre' nevét, 
jól ismerik Rozi' nevét. — (VII. 359.) 

A most áttekintett részletekben zalabéri Horváth Rozi
ról hétszer esik szó, Az a részlet is, melyben Kisfaludy 
Sándor csak egy -ka kicsinyítő képző törlését látta kívána
tosnak, róla szól, mert a tizenötéves Horváth Rozit könnyen 
nevezheti leánykának, az akkor már huszonegy éves Szegedy 
Rózát — bajosan. — Gálos a fenti adatok közül négyet min
den megjegyzés nélkül elfogad; kettőről (márc, 8. és márc. 
15.) ezt írja: ,, — ha ugyan, elfogadva Pais föltevését, a 
bennük szereplő jRózí-nevet Horváth Rozira magyarázzuk."1" 
Gálos azt írja, hogy a kéziratot megnézte. De akkor a ,,ha 
ugyan" és ,, föl tevés" kissé különös, mert az egyik esetben 
(márc. 15,) az átfirkált Horváth név kifogástalanul és sza
bad szemmel is könnyen elolvasható, a másik esetben pe
dig nehéz volna más nevet kiolvasni a kéziratból, A márc. 
15-i részlettel kapcsolatos aggályok különösen szerencsét
lenek, mert ebben a szövegrészben nemcsak a Horváth név, 
hanem a három Zalabéri Grácia ( = zalabéri Horváth József 
három leánya, akik közül Rozi a legfiatalabb) kifejezés és 
egy-egy kicsinyítő képző és jelző eltüntetése is gondot oko
zott Kisfaludynak, amint az átfírkálásból és az átfírkálás 
alat t egészen jól elolvasható eredeti szövegből világosan 
látszik, Gálos talán csak tévedésből vette gyanúba é p p e n 
e n n e k a részletnek a hitelességét. — A június 16-i napló
részletben levő átfírkálás megfejtése új.20 Ha hitelesnek bi
zonyul: ez az egyetlen példa, hogy Kisfaludy valamelyik 
munkáját egy-valakinek ajánlotta. 

A hét szemelvény közül öt szerelemről beszél, a hato
dik pedig (a jún. 16-i) szerelemnek nyilvánvaló bizonyítéka. 
— A ,,Liza-ciklus" védője igyekszik ezeknek az adatoknak 

19 I. m. 21. 
20 L. a hozzá fűzött jegyzetet. 
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értékét leszállítani; azt mondja, de nem bizonyítja (mert 
nem is lehet), hogy Horváth Rozi emléke ,,a távolsággal 
együtt halványodik", s az „utolsó melegebb ömledezés már
cius 20-ról való". Minderre azért van szükség, mert azt kell 
állítania (bizonyítani ezt sem lehet), hogy a Napló második 
felében a Szegedy Róza iránti szerelem, és csak az, jelent
kezik. Mellékesen céloz a július 19-i részletre, s azt írja, 
hogy ,»közben nem esik róla szó,"21 Ez majdnem megfelel 
a valóságnak, mert közben c sí a k kétszer esik szó Hor
váth Roziról (ápr, 9. és júl, 11,) a jún, 16-i részletet nem 
számítva, mert ezt Gáílos valóban nem. ismerhette, -— A 
mellékesen elintézett július 19-i szemelvényről pedig csak 
annyit mondhatunk: az egész Naptóhsai nincs egyetlen szö
vegrész, amely ehhez csak hasonlítható szerelemmel, vagy 
ha úgy tetszik: „melegséggel" szólna — Szegedy Rózáról, 

Pedig róla — Gálos szerint — „mind jobban erősödő 
érzelemmel, jóval többször van szó, mint a másik kettőről" 
(t, i, mint Medináról és Horváth Roziról),22 Ügy látszik, 
bírálóm a k i l e n c e t jóval többnek tartja a t i z e n e g y -
n é l.23 Erről kár vitáznunk, — Ami pedig a „mind jobban 
erősödő" érzelmet illeti: hogy az imént áttekintett részletek
ben m i l y e n érzelem erősödik egyre jobban, azt én meg 
nem foghatom. De hogy szerelem n e m , az, úgy hiszem, 
minden olvasónk előtt egészen nyilvánvaló« Gálos — egy 
kis ügyes idézéssel — azt is igazolni tudná, hogy Kisfa
ludy Szegedy Róza szerelmétől várja jutalmát, sőt azon 
tépelődik, hogy feleségül vegye, A július 18-í részletben (az 
általunk idézett szemelvény előtt néhány sorral) Kisfaludy 
azt írja, hogy ilelke a „barátságnak kebelében kíván nyu
godni — és a' gyönyörűségnek ölében rengettetvén a' sze
relemtől, várja jutalmát hijába, nem lehet — nínts 
mód benne. Ah kedves barátom! te utánnad terjednek ki 
karjaim — kimondhatatlanul szeretlek én tégedet; bizony
ságom itt az egész természet. O te, és Szegedy Rozi! mért 
nem vagytok ti itt? — A' ti lelketek minden szépet, minden 
nagyot tökélletesen érez — itt edgyütt fellengezhetnéfnjk. 
Isteni mulatság volna az nekünk, a' szilaj természetben itten, 
Sándor,' Caesar,' Brutus,' Hannibál,' (stb. stb.} — 
— — , lelkeikkel társalkodnunk." (Dőlt betűkkel a Gálos 
által n e m idézett szavak és mondatok.) Az idézet így, 

21 I. m. 22. 
22 I. m. 22, Én húztam alá. 
23 Medináról ötször emlékezik meg Kisfaludy a Naplóban, Hor

váth Roziról hétszer (de ezen adatok közül egy új, azt tehát nem 
számítottam fent), Szegedy Rózáról pedig nyolcszor (ehhez fent hozzá
vettem egy olyan részletet is, amely Badacsonyt említi, bá r nem 
bizonyos, hogy az csak Szegedy Rózára célozhat). 
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teljes formájában talán már nem is Szegedy Rózára vonat
kozik mindenestül? És . . . lapozzunk csak vissza a sze
melvényekre: ezt a részt július 18-án írja Kisfaludy, más
nap, július 19-én újabb szerelmi ömledezés következik, de 
— Horváth Roziról! Elhihető-e, hogy július 18-án Szegedy 
Róza szerelmétől várja jutalmát Kisfaludy, másnap pedig, 
július 19-én csak azt az egyet kéri sorsától, hogy Horváth 
Rozit (és persze Imrét is) láthassa: ,,ah, dobogj, dobogj 
szegény szívem! édesen fájsz u g y - e . . . ?" — Az augusztus 
14-i hosszú elmélkedést is közli Gálos, de azt is kihagyások
kal és a kihagyást nem is jelölve mindig. A mi közlésünk
ben a Gálos által kihagyott részek már dőlt betűkkel van
nak szedve, nehogy itt újra kelljen közölni a hosszú szöve
get. — A f i a t a l , s z i n t e m é g g y e r m e k Horváth 
Rozi tökéletesen megfelel a Kisfaludy ott hangoztatott kö
vetelményeinek; de ha nem volna is úgy, azokból a sorok
ból Szegedy Róza iránti szerelmet kilátni s vele kapcsolatos 
házassági terveket kikövetkeztetni talán mégis képtelenség. 
— Gálosnak van még egy nyomós érve Szegedy Róza mel
lett: „Érzelmeit (t. i. Szegedy Róza iránt) még fokozza a 
Nouvelle Héloise olvasása, Petrarca, és Laurájának Szegedy 
Rózára hasonlító képe. (Én vastagíttattam.) Mindez így 
van az immár hiteles szövegű kéziratban, amelyről País 
mondja el, hogy 'mindenesetre korábban írta, illetőleg ön
tötte végleges formába Kisfaludy, mint ahogy Szegedy Ró
zával felelevenítette a régi kapcsolatokat' "24 Amit Gálos 
itt állít, az nem felel meg a valóságnak. Szegedy Rózának 
Laura képéhez való hasonlóságáról egyetlen szó sincs az 
egész Napló és francia fogságomban, sem a nyomtatásban, 
sem az ,,immár hiteiles szövegű" kéziratban! — A képről az 
Autobiographiai jegyzetekben esik szó, azt azonban Kis
faludy legkorábban 1830-ban írhatta, tehát mintegy 35 esz
tendővel a kérdéses eset után.2° 

24 I. m. 23. 
25 Az Autobiographiai jegyzetek adatainak hitelessége a követ

kező adalékból is látható. A Naplóban (VII. 368—74,) Kisfaludy leírja 
a tengeri vihart, amelyen a fogságból hazafelé jövet átesett . ,, 
sok apró holmi bele fordula a' vízbe szörnyen hintált hajónkból (így 
veszett a' tengerbe a' többi között , a' mit leginkább bánok, iró t á b -
látskám is sok holmi írásaimmal!) ". — Bacsányihoz 1796. 
december 18-án írott levelében is megemlékezik erről: „ a* 
szerelmesen andalgó Pe t rá rka ' szerént készítet tem vagy száz magyar 
dalt; de a' tengeren utazván egykor nagy szélvész ére utói bennünket , 
és — — — dalaim iró táblátskámmal edgyütt az habok közé vesz
tek ." (VIII. 105.) — Az Autobiographiai jegyzetek egy kissé másként 
adja elő a tör tén teket . E szerint Kisfaludy a tengeri út alatt a gályá
hoz kötött dereglyében szokta az időt tölteni. Egy alkalommal köl te
ményeit olvasgatta ott. ,,Alig merültem ennek olvasásába, im! a' 
dereglye orrához mintegy három arasznyi távolságra a' zavaros víz-
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Rozi — minden családnév nélkül — 13 alkalommal ke
rül elő a munkában. (Ebből 4 adat vers.) M e l y i k Rozi 
mármost ez a kettő közül? Minden tárgyi valószínűség Hor
váth \Rozi mellett szól. Láttuk fentebb, hogy a Horváth 
Rozihoz kapcsolt részletek majd mindegyike szerelemről 
beszél, a Szegedy Rózát említő szemelvények közül pedig 
egyik sem, illetőleg az egyik „érzemények megujjulását" 
említi meg. Nem látszik kétségtelennek, hogy a többbí, sze
relemről nyilatkozó részlet is Horváth Rozira vonatkozik? 
Azután azt is láttuk, hogy Szegedy Róza szépségéről egy 
szó sem esik az idézetekben, Horváth Rozi kellemeíről Kis
faludy többször is megemlékezik. A „szép Rozi" megneve
zés tehát nem kapcsolható ez utóbbihoz? Szegedy Rózáról 
írva a költő a Szegedy nevet mindig kiteszi, összefüggően 
róla szólva néha kétszer, sőt háromszor is; az egyik család
név nélküli Rcziról pedig már fentebb láttuk, hogy egészen 
bizonyosan Horváth Rozi értendő rajta. Nem lehet, nem 
kell ugyanezt mondanunk a többiről is . . ,? 

Ezzel körülbelül végére jutottunk tárgyalásunk máso
dik részének, amely magával a Napló és francia fogságom
mal foglalkozik. Befejezésül lássuk még azt a végső ered
ményt, amelyre Gálos jut el dolgozatában ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban, ,,Különösen hangzik ezek után, ha a Napló
ról mégis azt állítja (t. i. e sorok írója állítja), hogy 
.ugyanaz történt végeredményben, mint a Kesergő szerelem
mel; a költő átalakította a már megírt munkát: a feleségére 
alkalmazta.' Azt hiszem, eléggé igazoltam, hogy nem kel
lett átalakítania: Horváth Rozi nevét pár helyen tapintatos
ságból kitörölte ugyan, de Szegedy Róza a Horváth Roziért 
való fellángolás egyre halványodó emléke mellett, a kapott 
seb után újra fölerősödve és diadalmasabban élt a munká
ban — már egész melegében Draguignanban, mikor az első 
Himfy-strófák születnek" stb.26 — Gálos tehát azt hiszi: 
eléggé igazolta, hogy Kísfaludynak nem kellett a munkát 
átalakítania. Ez teljesen rendben van; mindenki azt hisz, 
amit jónak lát. A h i t ellen csupán csak az a t é n y szól, 
hogy — átalakította. — S szóljunk még valamit a ,,tapin
tatosságáról,, Azt meg kell adni, hogy a tapintatosságnak 
nem közönséges formáját kell látnunk a Horváth Rozi ne
vének ,,pár helyen" történt törlésében; még tapintatosabb 

bői, nagy locscsanást okozva, szájtátva veti fel magát előttem egy 
tengeri szörny, mire én megrettenve, midőn elnyeléstől, vagy legalább 
lekapástól féltett fejemet vissza rántottam, számból pipámat, és kezem
ből költeményemet a' tengerbe ejtem. Borzadásomból a' hajón rögtön 
harsantt nagy hahota vert fel. 'S midőn felemelem fejemet, már két 
nagy Delfin játszott, hánykolódva egymással körülöttem," (VII. 418—9.) 

2fi I. m 23—4. 
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dolog, hogy pár helyen kitörlődik egy-egy nem találó ki
csinyítő képző meg jelző; de Kisfaludy még ennél különb 
tapintatra is képes, amikor a kivakart Horváth név helyére 
odaírja — Szegedy. — S még egy megjegyzést: ha Kisfa
ludy történetesen Horváth Rozit vette volna utóbb feleségül, 
nem lett volna szükség semmi tapintatosságra, egészen ta
pintatlanul megmaradhatott volna minden Szegedy Rózáról, 
úgy ahogy írva volt. 

Mindezek alapján egészen határozottan azt kell állíta
nunk: a Napló és francia fogságom Szegedy Rózához, Sze
gedy Róza iránti szerelemhez semmiképpen sem kapcsol
ható. S ebből kényszerűen következik az is, hogy a Regék 
és a Himfy fogantatását sem lehet Szegedy Rózához fűzni. 

PAIS KÁROLY. 


