
Kisfaludy Károly 19. századi irodalmi kultuszáról 

1. Nagyjából 1989-tol követhetően aránylag friss, kérdezésmódjában és fogaimisá
gában egyaránt újszerű értelmezői szempont egyre fokozottabb és reprezentatí
vabb térnyerésének csalhatatlan jelei mutatkoznak a hazai tudományközi diszkur-
zusok különböző, kulturális antropológiai hangoltságú színterein. A kultusztörté
neti kutatások hazai terjedésének reprezentatív pillanata volt a magyar Shakespeare-
kultusz természetrajza alcímével is a kulturális antropológia iránti rokonszenvét 
demonstráló kötet megjelenése, amely a bibliográfiájának tanúsága szerint is 
elenyésző korai magyarországi kultuszkutatásokra alapot vetni nem tudva, lénye
gében újat kezdeményezett.1 A hazai kultusztörténeti kutatások folytatását és a 
kulturális reprezentáció eszközeivel is jól gazdálkodó, speciális szempontú de
monstrációját a Magyar Nemzeti Galéria 1995-ös kiállítása és katalógusa jelentette.2 

Ezáltal a létmódját tekintve amúgy is tudományközi vizsgálati módszer a hazai 
kutatások terén is a szó szerinti mferdiszciplinaritás állapotába jutott. 

A kultusztörténeti szempont érvényesítése nem csupán sajátos témaválasztást, 
hanem - ironizálva - metodikai elszántságot és fegyelmet is feltételez, hiszen „a 
kultusztörténeti szempont következetes érvényesítése azért nélkülözhetetlen, 
mert a ránk maradt dokumentumok más célú feldolgozásai többnyire éppen azzal 
nem tudnak mit kezdeni, ami a kultusz működéséről a legtöbbet elárulná"3; ily 
módon válik a kultusztörténeti kutatás alkalmazott kritikatörténetté.* Dávidházi Pé
ter a hazai Shakespeare-kultuszt a „kultusz mint beállítódás, (...) mint szokás
rend, (...) mint nyelvhasználat"5 hármasságában találta leírhatónak, s alapvetően 
a kultusz - kultúra Jókai Mór által is visszhangzott összefüggésére („Shakespeare 
elismerése egy darab civilizáció. Valami neme a kultusznak, ami a kultúrát tanú
sítja"6) kérdezett rá. 

Míg Dávidházi Péter kutatásai nyomán Shakespeare magyar kultusza bizo
nyított és részletesen elemzett, természetrajzzal rendelkező mentalitástörténeti 
tény, addig dolgozatom témája, Kisfaludy Károly tiszteletének kultuszkénti értel
mezése már önmagában is bizonyításra szoruló feltevés. Dolgozatomban ezen 
bizonyítás elvégzésére teszek kísérletet.7 Kiindulásként talán érdemes a már is
mert magyar Shakespeare-kultusz egyik szövegének egy kellően ki nem fejtett 
retorikai fordulatára hivatkozni. Mivel elméleti szempontból fontosnak tartom 
tisztelet és kultusz fogalmi szétválasztását, ezért közvetett kritikatörténeti bizo
nyítékként értékelem a vitathatatlanul kultikus tisztelettel övezett Shakespeare 

1 DÁVIDHÁZI Péter, „Isten másodszülöttje": A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Bp., 1989 (a 
továbbiakban: DÁVIDHÁZI, 1989); vö. még az ItK kultusz-számát (1990/3) és FODOR Géza recenzióját: 
Egy irodalomkutatási szempont elsőszülöttje, ItK, 1991, 200-214. 

2 Aranyérmek - ezüstkoszorúk: Művészkultusz és műpártolás Magyarországon a 19. században, koncepció 
SINKÓ Katalin, Bp., 1995 (A Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai, 1995/1). 

3 DÁVIDHÁZI, 1989, 3. 
4 DÁVIDHÁZI, 1989, 15; továbbá: „Régi vagy kortárs kritikai szövegek kritikatörténeti, sőt átfogó 

művelődéstörténeti dokumentumokként való feldolgozását az teszi lehetővé, hogy a kritika legsajáto
sabb eredménye nem a tárgyáról kimondott ítélet, hanem az ítélet megformálása érdekében tisztázott 
normakészlet, mely az ítélet helyességének kérdésétől függetlenül is tanulmányozásra érdemes 
képződmény." 

5 DÁVIDHÁZI, 1989, 5. 
6 Idézi: DÁVIDHÁZI, 1989,1. 
7 Bár az anyaggyűjtésben nem, de dolgozatomban - ezúttal - a 19. századra szorítkoztam és az És 

mégis mozog a fold elemzése is későbbre marad. 
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évfordulós ünnepélyének Kisfaludy nevével történt, a példaadás gesztusával tett 
összefüggésbe hozását. A Honművész 1834-ben folytatásokban közölte a Shake-
speare-innep Stratfordon 1769. Sept. 6-án című cikket, melynek konklúziója és reto
rikai megfontolásokból is kiemelt helyzetű zárómondata, az angol példát követve, 
Kisfaludy Károly emlékoszlopának felállítását szorgalmazta („Garrik ismétlé ódá
ját, Shakespeare templomát felszentelé, és szobrát megkoszorúzá. - Hát mi Ma
gyarok milly pompával fogjuk Kisfaludy Károlynak emlékoszlopát felállíta
nia?"):8 vagyis a kultusz természetének megfelelő mintakép követésére buzdított, 
s így magának a kultusznak a gyakorlására tett javaslatot. 

Kisfaludy Károlynak szokásrendjében és nyelvhasználatában a puszta tiszteleten 
túlmutató kultusza azonban a mintaképtől eltérő: speciális. Az eddig áttekintett 
19. századi szövegek alapján Kisfaludy kultuszának legproblematikusabb vonása 
egy alapvető ellentmondás: az elemzett szövegek egy része a kultikus tisztelet 
tárgyául nem az életműben mutatkozó költői géniuszt választja, hanem szinte az 
életmű ellenében, a művészi hagyaték kvalitatív hullámzását esztétikailag regiszt
rálva, a honfinak, a kezdeményezőnek/alapítónak nyújtja az oly sok esetben emle
getett (babér)koszorút, sokkal inkább a (habermasi) társadalmi nyilvánosság repre
zentációs érvrendszerének, mint a Petőfi által Shakespeare kapcsán emlegetett 
kritikátlan zsenikultusznak (pl. Shakespeare egymaga a teremtés fele9) megfelel
ve. (A kezdeményezőnek kijáró megkülönböztetett figyelem jellemezte még „a 
művész", Ferenczy István kritikai fogadtatását is.) 

Mivel a téma teljesen feldolgozatlan, ezért a kultusz hazai mentalitástörténeti 
alapjainak tisztázására, a kultusz alapfogalmainak, metaforáinak megragadására 
a Dávidházi Péter által a „kultusz mint nyelvhasználat"1" kifejezéssel illetett reto
rikai stratégiák és sajátos nyelvhasználat elemzése tűnt a legcélszerűbbnek. Egy ilyen 
fogalmi bázisból kiindulva talán a más jellegű, pl. intézménytörténeti (Kisfaludy 
Társaság) kutatások is új eredményeket hozhatnak, a társaságalkotásnak, az egy 
név alatti csoportos reprezentációnak nem csupán szervezeti, sajtó-, illetve ese
ménytörténeti, hanem általános eszmetörténeti konstrukcióját is vizsgálva." 

2.a (a kultusz retorikája és forrásai - a sír) Kisfaludy Károly kultuszának éppúgy 
része volt sírjának kontemplativ hangoltságú, magányos „sétálás"-ba iktatott 
felkeresése, mint évfordulóinak (vö. „jubilee" ) színházi estékkel, szoborállítással, 
emlékavatással tarkított zajos megünneplése. A hamvak szakralitásába vetett 
hitnek mint tulajdonképpeni ereklyekultusznak a mentalitástörténeti gyökerei 
nem csupán a Shakespeare-kultusz szertartásrendjének hazai ismeretével hozha
tók szoros kapcsolatba, hanem a kora középkori szentkultuszig is problémátlanul 

8 Vö. DÁVIDHÁZI, 1989, 3: „...azzal, hogy a Shakespeare-tisztelet megnyilvánulásainak magyar 
irodalmi követésére buzdít, kimondva-kimondatlanul jóváhagyja, amit beszámolójának szakrális 
hasonlatai mindvégig sugalltak: a vallási kultusz szertartásrendjének átültetését az irodalom tartomá
nyába."; Honművész, 1834, 9-11. sz., 66-68, 75-76,82-84; az idézet helye: 83-84. Az idézett szövegeket 
eredeti helyesírásukkal, változtatás nélkül közlöm. 

9 PETŐFI Sándor, III RicMrd király, Életképek, 1847. febr. 20.; vö. DÁVIDHÁZI, 1989,12. 
10 Definíciójához vö. DÁVIDHÁZI, 1989, 12: „A kultusz mint nyelvhasználati mód bizonyíthatatlan és 

cáfolhatatlan kijelentések uralomra jutásában, részleteiben számon nem kérhető jelentésű, egészében 
a tapasztalati ellenőrzés alól kisikló állítások felülkerekedésében észlelhető." 

A Kisfaludy Társaságról: FISCHER Vilmos, A Kisfaludy-Társaság története a szabadságharcig, Bp., 1928; 
A százéves Kisfaludy-Társaság (1836-1936), kiad., bev. KÉKY Lajos, Bp., 1936. 

12 Vö. DÁVIDHÁZI, 1989, 47-60, 60-70. 
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visszavezethetők.13 Egészen más kérdés, hogy a mindenkori ereklye-, illetve 
sírkultuszhoz kapcsolódó társadalmi akciók szakralitása miként változott az 
évszázadok során, és a vallási kultusz miként alakult a szentség (vö. pl. Virág 
Benedek - „szent öreg"14) fogalmával szabadabban bánó, és a biblikus (illetve 
mitologikus) hangnem integrálásával és keverésével nyelvében is a (média 
szempontú) reprezentáció igényeit szem előtt tartó, lényegében profán társasági 
eseménnyé. Mint már utaltam rá, Kisfaludy Károly irodalmi kultusza esetében 
engem éppen ezek a hasonító jellegű nyelvi stratégiák érdekelnek, ezek felidéző, 
tulajdonképpen intertextuális rendszerét kívánom működésük közben (a kultusz
képződést és gyakorlását mint nyelvi folyamatot értve) leírni.15 

A Társalkodó 1832-ben Sétálás címmel egy olyan „gondolkodni szerető, mé
lyebb érzésű ember" beszámolóját közölte temetői sétájáról, akit a vak véletlen és 
egy titokzatos vonzódás (,/s lépteim történetből 's akaratom nélkül egy gyalog 
ösvényt követtek") épp Kisfaludy Károly sírjához, „a' köz tisztelet' és sajnálkozás' 
egyik tárgyához" vezetett, ahol könnyekben tört ki: ,,a' beköszöntő est haza inte 
az elmélkedésnek e' csöndes helyéről, minekutána könnyeim áztaták a' hideg sír' 
hervadó pázsitját."16 Az emlék előtti hódoló megrendülésben a magányos sétálónak 
olyan elődei (s ily módon olyan mentalitástörténeti forrásai) voltak, mint pl. ami
lyent H. Füssli regisztrált és ábrázolt A művészt megindítja az ókori romok nagysága 
(1778-1779) című művén; e tekintetben mellékes, hogy a szó szerint értett vagy a 
szellemiként elgondolt nagyság az, amelytől a befogadó összeroskad, s az elmúlt 
dicsőség és a romlás összefüggésében - mint a Társalkodó sétálója - az elmúltat 
siratja: ,,'s halála [ti. Kisfaludy Károlyé - G. F.] seb haladásunk', diszlésünk' szivé
ben. Mikor jő, ki azt behegeszti? Körűitekintünk 's nem látjuk az orvost; várako
zunk 's évek folynak 's - mind hiába!"17 A véletlenek láncolatához és a hatáshoz 
hozzátartozik az is, hogy - meglepő módon - a sírkerti látogatás épp Kisfaludy 
halálának második évfordulójára esett. A szövegben kettős szerepben, mint az ér
zelmi kitörés okozója, s lejegyezve mint arra utaló (ön)reflexió, egy másik szöveg 
is megjelenik, a prózában mondottaknak mintegy összefoglalásaként, azoknak ro
konaként. A sírkő vön, a cikkben is idézve, Vörösmartytól „ezen versek állanak": 

„Kisfaludyt ne keresd e' keskeny sírban, o honfi! 
'S a rövid élet után holtnak örökre ne véld, 
Itt csak elomlandó tetemeit jelelék-ki baráti: 
Fenn van időt múló szelleme műveiben."18 

A biblikus hangvétel - mely a kultikus beszéd egyik ismertetőjegye -, itt: a bibliai 
feltámadás szöveges hagyománya, a költői feledhetetlenséggel, a hírnév önmagá
ban is fenntartó erejű profán hagyományával összefüggésbe hozva ismerhető fel 
(vö. pl. Lukács 24,6: „Mit keresitek az élőt a holtak közt? Nincs itt, hanem feltá
madott..."). 

13 Vö. pl.: Peter BROWN, A szentkultusz, ford. SÁGHY Marianne, Bp., 1993. 
14 Vö. CIFKA Péter, Virág Benedek emlékműve, ItK, 1991, 631-644. 
15 Vö. MARGÓCSY István, A magyar irodalom kultikus megközelítései (Kommentár ésflorilegium), ItK, 1990, 

288-313; a retorikus kifejezésmódról: 289-293. 
16 T. S., Sétálás, Társalkodó, 1832. november 28., 377-378. 
17 Uo., 378. Ennél a szöveghelynél persze asszociációként felmerülhet a „gyógyítóként" elképzelt 

Üdvözítő-, Messiás-várás is. 
18 Uo., 378. 
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A sír további sorsa - nehéz eldönteni, hogy a túlbuzgó kegyelet vagy (s ez a 
valószínűbb) a feledés hatására - az éves Kisfaludy-ünnepélyek és a társasági 
működés folyamatosságának dacára, egyre riasztóbbnak tűnhetett. A Pesti Napló 
1853. július 15-én a „D-k" előző napi felhívásához csatlakozva maga is alapítványt 
tett a sír felszereléseinek megújítására.19 A Divatcsarnok 1853. július 14-én „isme
retlen kéztől" valóban egy levelet tett közzé, melynek írója, akárcsak az 1832-es 
T. S., a kegyelet könnyeivel kívánta öntözni a sírt, melyet azonban siralmas álla
potban talált: „Pár nappal ezelőtt a váczi út melletti sírkertbe mentem, hogy meg
látogassam KISFALUDY KÁROLY sírját, emlékezetének legalább pár könycsepet 
áldozandó. Nagyszerű emléket véltem ott találhatni (...) s azért nem is igazíttatám 
útba magamat, egyedül mentem, és sikerült is reá találnom egy kereskedő nagy
szerű obeliszkje mellett - mily gúny a sorstól! - a magyar nemzet érdemben oly 
gazdag költőjének kisszerű, alig néhány lábnyi magas emlékére, mely négyszögű 
márványból áll, melyről a vaskereszt évek óta letört, s még nem jutott eszébe 
senkinek hogy azt megcsináltassa!"20 Bár a beszámoló bizonyos ellentmondásokat 
tartalmaz,21 az információ a sír romlásáról hiteles lehet, hiszen a Vasárnapi Újság 
cikkírójának 1857. márciusi tapasztalatai is hasonlóak.22 Mivel a dolgozat tárgya 
nem műemlékvédelmi érdekű, a főszövegben ezúttal csak azt fontos megemlíteni, 
hogy ezúttal is a sír kegyeleti célú meglátogatása teremtett alkalmat a ténynek a 
rögzítésére, miszerint a tiszteletnek újfajta, barbár típusa jelentkezett: „Kimentünk 
mi is többen a múlt évi halottak napján megtekinteni a halál csendes országát, 
fölkerestük a jelesnek sirját. (...) A számtalan fölirások bizonyítják, hogy sokan 
látogatják meg. (...) Valóban nem szép látni, ha valamelly jelesnek emlékoszlopa, 
habár irántai tiszteletből is, hívatlan dicsőitők által megrongáltatik, sértetik. 
A tisztelet azt ki nem menti, s én azt kegyetlenségnek tekintem."23 A két beszá
moló közötti ellentmondást (felejtés, illetve túlbuzgó tisztelet) nemigen magya
rázza a négy évnyi távolság; az azonban biztos: Kisfaludy Károly sírja társadalmi 
akciók színhelye, emléke beszédtéma, sírjának tisztelete többféle vallás kultikus me
taforakészletének jegyeit viseli magán és a közelmúlt európai költészettörténeté
nek példáitól sem érintetlen: „ugy kellene tisztelnünk e sírt, mint a török tiszteli 
Mekkát, hol prófétája van eltemetve, Kisfaludy is nekünk prófétánk volt. Byron 
Görögországban halt meg, s honfiai haza vitetek hulláját; a francziák Pantheont 
építettek nagy költőiknek, és mi? (...) Míg él a költő, nem becsüli [ti. a magyar -
G. F.], holta után pedig elfeledi! Ugy szeretünk más nemzetet utánozni; franczia 
divatképek után öltözködünk, - tessék tehát azt a Pantheonfélét is eltanulni."2'1 

(A szónokias és rosszkedvű „és mi?" kérdés persze kísértetiesen emlékeztet a 

19 Pesti Napló, 1853. július 15. 
20 „A költő egyik tisztelője" aláírással, Divatcsarnok, 1853. július 14., 603. 
21 PL bár úgy tűnik, először látja a sírt („Nagyszerű emléket véltem ott találhatni") s ennek 

megfelelően csalódik az emlék kisszerűségében, mégis tudja, hogy a kereszt „évek óta letört", holott 
„nem is igazíttatám útba magamat". Ezekért a következetlenségekért feltehetően a szöveg - romanti
kus - retorizáltsága „felelős". 

22 BARZÓ } . , Kisfaludy Károly sírja, Vasárnapi Újság, 1857. március 29., 93-94. 
23 Feltehetően az emlék másik jelentésével, illetve realizációjával (vö. souvenir) találkozott - megüt

közve - a cikk írója: uo., 93: „Az irás alatt bronz öntvényben lant, koszorú és kialvó fáklya állott, de 
ma már otromba vagy tudatlan kezek félig letördelték (...) Az előlapon alól idegen kezektől mindenféle 
irás van bekarczolva, többféle nyelven." 

24 Divatcsarnok, 1853. július 14., 603. 
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példaadás gesztusával feltett, a Shakespeare-kultusz gyakorlatának honosítására 
vonatkozó, már idézett 1834-es kérdésre: „Hát mi Magyarok...?") 

Kisfaludy sírjának kultuszát és történetét, mindezeken túl, egy (praktikus ere
detű) különös közjáték is árnyalta, nevezetesen sírjának felnyitása és hamvainak 
átszállítása „a vácigát-melléki temetőből a váci, ország- és kerepesi utakon ke
resztül az új temetőbe".25 Az átszállítás eseményei körüli bonyodalmak és a tör
téntekről az Új Magyar Múzeumban közzétett beszámoló, illetve a cikkhez köt
hető kulturális asszociációk - szcenikailag is - szinte a középkori translatiók pa
ródiáját nyújtják. A szentek földi maradványainak/ereklyéinek ünnepélyes áthe
lyezése gyakori eseménye a középkori szentkultuszok történetének: „Ilyenkor fé
nyes egyházi kísérettel, gyakran fejedelmek jelenlétében viszik át a szentek ma
radványait a kriptákból vagy sírjukból az újonnan elkészült, díszes ereklyetartók
ba, amelyek egyre gyakrabban kapnak helyet a templomok szentélyében, oltára 
közelében."u Az eredeti terveknek megfelelően Kisfaludy translation is, hasonlóan 
temetéséhez, nemzeti esemény lehetett volna,27 azonban 1860-ban csak egy mini
malizált translatio volt lehetséges: „november 21-dikén, Kisfaludy halála napján, 
hiába telt meg számtalan, részben koszorúkkal felkészült, résztvenni akarókkal 
azon egy órányi hosszaságú sor (...) A legszigorúbb tilalom gátlotta volt a célba 
vett díszes gyászmenetet. Képzelhetetlen akadályok s formanehézségek legyőzése 
után, melyek alapja egy nemzeties érzelemnyilvánítástól való félelem volt, az 
engedély végre úgy adatott meg, hogy az áttétel sötétben és kiséret nélkül történ
jék."28 Hajnali három órakor nyithatták csak fel a sírt, ekkor helyezték a maradvá
nyokat új koporsóba („Ó mi az ember!"2*) és szállították új nyughelyére Kisfaludy 
hamvait. A redukált végtisztesség, a szinte titkos újratemetés az Uj Magyar Mú
zeum cikkírójának tollán mégis heroikus pátoszú szcénává, történeti tablóvá ne
mesedett, melyhez teatralitásban talán az eseménnyel egykorú Székely Bertalan
festmény, a II. Lajos holttestének megtalálása (1860) hasonlítható: „...fáklyafénynél 
nyittatott meg a sír (...) ízenként szedettek ki az enyészet országából azon por
hüvely részei, mely egykor oly magasztos léleknek szolgált lakásul (...) Négy ifjú 
s az elhunytnak régi hű barátja, e sorok írója, állták körűi a komoly scénát az 
egyház képviselőjének oltalma alatt..."30 A sokat szenvedett eredeti „csinos em
lékkő", felújítva, az új sírnak is tartozéka lett.31 

2.b (a kultusz retorikája és forrásai - az emlék) A Kisfaludy Károlynak szánt 
emlékszerű (monumentális) emlékállítás igénye halála után közvetlenül felmerült. 
Emlékszerűnek szánta a nemzet több szempontból is e monumentumot: egyrészt 
Kisfaludy emlékműve, másrészt a nemzet önszemléletének, önbiztatásának tükre 
lehetett volna, melyben a „csinosodó" nemzet önmagát, nemzeti kulturális 

25 Kisfaludy Károly tetemeinek áttétele, Új Magyar Múzeum, 1860. december, XII. füz., 363-365; az 
idézet helye: 364. 

26 MAROSI Ernő, A középkor művészete, I, 1000-1250, Bp., 1996, 56. 
27 Vö. pl. TOLDY Ferenc, Kisfaludy Károly = T. F. Összegyűjtött munkái, IV, Pest, 1871, 148-177; 

különösen 174: „A két főváros magyar közönsége, eltakaríttafásakor fényesen tanúsította részvételét 
az irodalom első emberének ily korai elhunyta felett; mert daczára a kedvezőtlen időjárásnak, Pest 
eladdig ily gyászoló sokaságot nem látott." 

28 Új Magyar Múzeum, 1860. december, XII. füz., 364. 
29 Uo. 
30 Uo. 
31 Uo. 
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arculatát szemléli. S mindezt Kisfaludy Károly irodalmi (s kevéssé ismert festé
szeti) teljesítményének esztétikai mérlegelésével és kritikájával egyszerre. Az 
emlékállítást célzó felhívásokból kielemezhető kultikus nyelvhasználat ugyanis 
- mint a bevezetőben is jeleztem - egyáltalán nem a szintén emlékszerű Kisfa-
ludy-összkiadásban együtt szemlélhető irodalmi alkotások meghaladhatatlansá-
gára vonatkoztatva nyert kifejezést (,,'s hála égnek, hogy nincs még ollyan, kit 
túlszárnyalni lehetetlenség volna!"32); erőteljesebben volt kultikus vonatkozású, 
önmitizáló az emlékállító nemzet önszemlélete, mely önnön emelkedését volt 
hajlamos a múlt értékeinek tiszteletében felismerni: „Azon kort, melly Csokonai' 
és Dugonics' hamvaiktól a' kért és érdemlett tiszteletet megtagadá, feledtesse el 
egy szebb, egy lelkesebb, melly Virág Benedek' és Kisfaludy Károly' sírjait a' hála 
's emlékezet pályadijaival jegyezze meg"/3 valamint erre utal a felhívás alá 
szerkesztett levél (Péczely József Bajzához, 1831. április 24.) következő gondolata: 
„nem sokára állni fog az emlék, melly egyszer smind halhatatlanítani fogja a' 
költőt, a' művészt 's a' mind a kettőt szült jeles hazát".34 

Mindez azonban a legerőteljesebben a kiindulást jelentő, ily módon programa-
tikus első, 1831 márciusában a Felső Magyarországi Minervában közzétett Felszó
lítás a' Magyar Nemzethez! címet viselő írásban fogalmazódik meg, egyúttal az 
emlékállítás legfontosabb szellemi inspirációjáról is rejtetten számot adva: „Ha-
zánkfijai! Ő elment közülünk, el örökre. Üljük emlékezetét, mint egy háládatos 
nép űli hőseiét. Emeljünk neki emléket! Melly méltó ő ezen tiszteletre! De mi néki 

32 Vö. Kisfaludy-ünnepély, Életképek, 1846, I, 221: „Irodalmi elődeink közül senki 's igy Kisfaludy 
sem hagyott reánk elhunytában olly borostyánokat, mellyeken bízvást nyugalomra hajthatnók 
fejünket, - 's hála égnek, hogy nincs még ollyan, kit túlszárnyalni lehetetlenség volna! (...) Ismétlem, 
ne bánkódjunk a jelesek elhunytán, sőt örvendjünk, hogy reánk is hagytak tenni valót." 

33 A. R., Kisfaludy Károly minden Munkáiról 's felállítandó Emlékéről, Tudományos Gyűjtemény, 1831, 
VII. köt., 119-122; az idézet helye: 120. 

34 Tudományos Gyűjtemény, 1831, VII. köt, 121. 
Extrém példaként idézhető még Rákosi Jenő esete, aki Kisfaludy Károly halálának 50. évfordulóján 

önmagát ünnepelte, amit egyben az előző fejezethez is tartozó módon Kisfaludy sírjának emlegetésével 
kapcsolt praktikusan és hatásosan össze: önmagát az „elégikus hangú" költeményben, amely a Pesti 
Hírlap szerint „nagy hatást tett", mint „rokon kebelt" emlegetve (RÁKOSI Jenő, Kisfaludy, Pesti Hírlap, 
1880. nov. 22.): 

„Kerestem lábaid nyomát a porban 
gyermek ábránddal, vágyakkal teli; 
S most lelkem im meglettebb férfikorban 
Magát kopogva, sírodon leli, 
Félénk hymnuszba kezd, s tördelt sorokban 
Nem tégedet, magát ünnepeli, 
Mert kobzom legfőbb dicsőségét lelte, 
Hogy szép alkalmon neved ünnepelte." (Kiemelés tőlem, G. F.) 

A szakrális beszédmód, jobbára kiüresedett fordulatként, még az 1880-as években is regisztrálható, 
ismét Rákosi Jenőt idézve: 

„Közelgek hozzád, édes félelemmel 
Érinteni babérod levelét,-
(...) 
Hisz, amiben tündöklik szent emléked: 
A nagyság nem hideg popánc, a mely 
Elnyomja, eltörpíti azt, ki néked 
Áldozni félénken oltárt em(e)l." (Kiemelések tőlem, G. F.) 

Kisfaludy Károly nem csupán mint az elképzelt áldozati szertartás tárgya, hanem biblikus fordulattal, 
mint önkéntes áldozat (áldozati bárány és hős egyben) jelenik meg: 

„A hőst [ti. „elmerengve fölidézni", G. F.], a ki az ezrek tömegében 
Egy ember, a halállal szembement..." 
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ezen tisztelet? Ő annak tanúja többé nem lehet, 's magának állandóbb emléket emelt 
munkájiban. Higyétek-el, hazánkfijai, az az emlék, mellyet mi Kisfaludynak állí
tunk, a' hazát tiszteli, mert az a' hazai űgy' méltóságát, a' hazai úgy' becsben-lé-
telét fogja hirdetni (...), hogy végkép nem alszunk, nem tespedünk, hogy vannak, 
kik dolgoznak, vannak, kik a dolgozót méltánylani tudják (...); az ifjainkat taní
tani fogja (...), hogy ők is kövessék az elhunyt bajnok' példáját; hogy érezzék, 
melly édes a' mi közanyánkért fáradni, 's melly szép a' polgártársak' hálájára 
érdemet tenni - buzdíttassanak, hogy ők is talán illy tömjént nyerjenek, mikor 
fejeik őszülni vagy már föld alá szállani fogtak. Hiúság ez? Igen, de melly nemes, 
melly hasznos, melly megbecsülhetetlen hiúság!"35 (Kiemelések tőlem - G. F.) 

Az emlékállítás gondolatának egyik legnagyobb hatású 18. századi (és a gótikára 
irányuló művészettörténeti gondolkodás szempontjából is elsőrendű fontosságú3') 
forrása, egy Goethe-szöveg, a Von deutscher Baukunst (1772) hatása ismerhető fel az 
1831-es felhívás kiemelt retorikai fordulatában: az Erwin von Steinbachot, a strass-
burgi dóm építőmesterét illető laudatio került át, a Goethe-szöveg gondolati konst
rukciójának lényegét (emlékmű - műemlék megkülönböztetését) megtartva, Kisfa
ludy Károly alakjára: „Amidőn sírod körül bolyongtam, nemes Erwin, hogy kiönt-
hessem tiszteletemet a te szent helyeden, és kerestem a követ... és én nem találhat
tam, megmutatni pedig egyetlen földid sem tudta nekem, akkor mélyen csalódtam 
lelkemben és szívem, amely ifjabb, forróbb, balgább és jobb volt, mint most, em
lékművet fogadott neked márványból vagy homokkőből, ahogy csak képes leszek 
rá, ha majd eljutok javaim háborítatlan élvezetéig. De minek neked emlékműi Te a 
legfenségesebbet emelted magadnak..."3,7 (Kiemelés tőlem - G. R) 

A Goethe-hatás nem pusztán a tartalmibb (a hátrahagyott életművekre utaló) 
részben, vagyis a „magának állandóbb emléket emelt" és a „magad emelted ma
gadnak" fordulatban ragadható meg, hanem a „De mi neki ezen tisztelet?" és a 
„De minek neked emlékmű!" inkább érzelmi hatást keltő retorikai alakzataiban is. 
Az Erwin von Steinbachról szóló szöveg és a kultikus nyelvhasználat retorikai 
stratégiáinak messzemenő megfelelései mellett feltehetően nem szükséges hossza
san érvelni. A dolgozat elején idézett Shakespeare-ünnepély konklúziója után is
mét egy kultikus szöveg következtetéseinek Kisfaludyra történt adaptálása vált 
regisztrálhatóvá, s ezzel a hazai Kisfaludy-kultusz nyelvhasználatának, metaforá
inak újabb forrása vált felismerhetővé. A Goethe-szöveg hatása azonban nem csak 
egy alkalomra korlátozódott. Példa említhető még a Goethe-idézet másik, a nemes 
anyag és az (ön)nemesítő hírnév relációját fontolgató részének hazai, redukált - a 
horatiusi fordulattól („Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb")38 sem érintet-

35 Felszólítás a Magyar Nemzethez!, Felső Magyarországi Minerva, 1831. március, 230-233; az idézet 
helye: 231. 

A kérdéshez vö. Paul FRANKL, The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries, 
Princeton, 1960. 

37 Johann Wolfgang GOETHE, A német építőművészetről = Emlék márványhói vagy homokkőből: Öt évszázad 
írásai a művészettörténet történetéből, vál., ford., előszó MAROSI Ernő, Bp., 1976,250-255; az idézet helye: 250. 

38 Vö. pl. MAROSI Ernő, Művészettörténeti emlék, Café Bábel, 1992/3-4, 5-10; különösen 6: „Az 
emlékművet a jelen kor emeli a jövő számára, hogy majdan múltként képviselje egy másik, elképzelt 
jelenben. Nyilvánvaló, hogy tanúsága erőszakos szellemi beavatkozás egy másik idő jelenébe, e múlt mint 
előzmény jogcímén. Nem véletlen, hogy a műemlék fogalma (...) ennek a hagyományozási szándéknak 
a megfordításával alakult ki. A feltevés alapeleme a spontaneitás, szándékolatlanság: eszerint minden 
múltbéli alkotás megjelenít (...) valamit, ugyanúgy emlékezést vált ki a létesítéséhez képest jövő időben, 
ahogyan ez az emlékállítónak szándékában áll. A kulcskifejezés a horatiusi exegi monumentum aere 
perennius, az emlék anyagi fennmaradásánál nagyobb hangsúlyt fordít a szellemi emlékezésre." 
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len - továbbgondolására is, szintén Kisfaludy emléke kapcsán: „De mi az emlékek 
korszakát éljük;39 's a lelkes irónak olly emléket állítottak a kor igényeit megértő 
tisztelői, melly bár mi márványnál is szólóbb hatású."41' (Kiemelés tőlem - G. F.) 

A Goethe-párhuzam (az önnön emlék[műv]ét építő német építőmester képe) 
ellenére a kezdeményező Kisfaludy emblematikus figurája, s nem az egyes művek 
alkotójaként regisztrálható művész lett a kultikus tisztelet tárgya. Ezt bizonyítja 
a határozatlan névelők halmozása, amely a fentiek értelmében ismét csak a nemzet 
elekciós logikájára reflektál, s közvetetten hangsúlyozza: Kisfaludy alakjának kul
tikus célra történt kiválasztása több mint hirtelen ötlet, de indokoltsága a legke
vésbé tisztán esztétikai érdekű. 

Az emlék elkészítésével Ferenczy Istvánt bízták meg: „Hazánk földe márványt 
fog adni, hazánk első szobrásza abba életet!"41 Az Aurora 1832-ben közölte az 
emlék leírását (interpretációját) és egy metszetet a helyszínről és a tervezett mo
numentumról.42 

2.c (a kultusz retorikája és forrásai - a hajnal és egyéb fények) A fentiek részben 
már előlegezték, illetve felvezették azt a problémát, amelyet ezen alfejezetben 
kísérlek meg elemezni, az elemzés tárgyául azt a - tulajdonképpen hatalmi érdekű 
- legitimáló stratégiát választva, amely Kisfaludy Károlyt életművétől elidegenít
ve, mint kezdeményezőt reprezentálta, s így - huszáros vágással - a róla szóló 
beszédet kivonta az esztétikai ítélet, az ítélőerő által besugárzott diszkurzív térből. 
Az ilyen típusú, nem utolsó sorban a Kisfaludy Társaság kitüntetett szerepű tagjai 
által sugallt, illetve gerjesztett interpretáció talán legszerencsésebb, végső soron a 
hagyomány tautológiájára épített metaforája a hajnal volt. Az Aurorában mint 
irodalmi zsebkönyvben43 mintegy testet öltött, tárgyiasult a kezdet azon heroiku-
ma, amelyet ha tudták volna más szavakkal, akkor másként mondtak volna el 
Kisfaludy Károlyról a diszkurzusban érintettek. A Társaság alapítóit személyes 
kötődés (is) fűzte a névadóhoz, s mint az „első köz ülés" megnyitó beszédében 
Fáy András kifejtette, kapcsolatuk Kisfaludyval sokuk irodalmi pályájának hajnala 
is volt: „...egyesültünk egy olly jeles férfiú emlékezetének megünneplésére, kit 
éltében szerettünk, tiszteltünk, s kinek szerencsés zászlója alatt, legtöbbnyire vagy 
kezdők, vagy küzdők literatúrai pályánkat."44 Az emlékhez hasonlóan tehát a 
hajnal sem nélkülözi az (ön)reflexió gesztusát, melyet Fáy első beszédében a 
„véghetetlenül finomítva" megjelenő önzésnek mint nemes és halhatatlan tettek 

39 E gondolathoz vö. KOVALOVSZKY Márta, A képzeletbeli emlékmű, Művészettörténeti Értesítő, 1982, 
29-32, további irodalommal; legutóbb: TÍMÁR Árpád, Vita Ferenczy István Mátyás-emlékmű tervéről, Ars 
Hungarica, 1993/2,163-202. 

4,1 Kisfaludi-ünnepély, Életképek, 1844,1, 192-195; az idézet helye: 193. 
41 Felső Magyarországi Minerva, 1831. március, 231. 
42 Mivel a kultusz retorikájával csak érintőlegesen van kapcsolatban, ezért a művészettörténeti 

interpretációt ezúttal mellőzöm, csak a bibliográfiai adatokat szerepeltetem: Aurora, 1832; MELLER 
Simon, Ferenczy István élete és művei, Bp., 1905,234-236; legbővebben: HOFFMANN Edith, Ferenczy István 
Kisfaludy szobráról, Művészet, 1912,150-161; CIFKA Péter, Egy emlékszobor a reformkorban, Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve, XXVII, 1989, 33-41 (Kölcsey); Uő., A biedermeier korának szobrászata Magyarorszá
gon, Helikon, 1991/1-2,214-219. (A szobor - visszhangtalan - leleplezésére csak 1875 szeptemberében 
került sor.) 

43 Vö. FENYŐ István, Az Aurora: Egy irodalmi zsebkönyv életrajza, Bp., 1955. 
44 FÁY András, Beszéd, mellyel a Kisfaludy-Társaság első köz ülését 1838. febr. 6-kán megnyitotta, Kisfaludy 

Társaság Évlapjai, I, 27-30; az idézet helye: 28. 
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katalizátorának képében idézett meg.45 Amíg Fáy első beszéde Kisfaludy élet
művét nem értékelte, addig a „harmadik köz ülés" megnyitó beszédében már a 
támadva védekező retorika egyik első változatát próbálgatta a fordulat meggyőző 
erejét tesztelve.46 Fáy egy kontinuus, következményes, váltófutásszerű törté
netiség képét használta fel, amely a kezdetnek, a kezdők csoportjának is kiemel
kedő szerepet juttat: „Sikert, nagyszerű következményt szokott csodálni a világ, 
s hajlik feledni a kezdő, alapító kezeket; kénytelve szedi a terepély fák ízes 
gyümölcseit, de feledi azon jótékony kezeket, mellyek a fákat ültetek! (...) kinek 
ma szobrot emelénk, mert korának eleget tett, mert annak fénylő csillaga vala, 
holnap tán kétkedni fogunk: ha vájjon szobor emelésünknél nem valánk-e 
könnyen hivők, tán korán nagylelkűek, vagy éppen ábrándozok?"47 

Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a Fáy András harmadik beszédében 
megjelenő nyilvános, latolgató elmélkedés és különösen az értékek átértékelése jó
solt destruktív víziója, amely éppen a szoborállítás jogosságának megkérdőjele
zését ígéri és a reprezentáció e típusát fenyegeti hatalmi kritikával, ilyen mélysé
gében problematikusként megjelenítve, előzményekre reagál.48 

Többször hangsúlyoztam: a Kisfaludy-életmű meghaladhatatlansága sohasem ké
pezte a személye körül kibontakozó kultikus beszéd tárgyát,49 igaz, az életmű poétikai 
minőségének hullámzását túlzottan boncolgató kritikai beszédmód sem. Egy egészen 
korai felszólalás azonban volt az emlékállítás ellen, s e nélkül a (jóformán elfeledett) 
szöveg nélkül az sem igen lenne érthető, mi szükség volt a legmarkánsabban Fáynál 
megjelenő, a kultikus nyelvhasználat kereteit a tudományos beszédmód irányába 
feszegető, az irodalomtörténettel mint legitimáló erővel kacérkodó, „törté
netfilozofikus" alapú irodalmi beszédmód kidolgozására. Még az első felhívásokkal 
egy időben, 1831-ben kezdeményezett Harsányi Pál egy csak az életművet és azt is 
európai horizonton értékelő (polemikus) kritikai diszkurzust, lényegében a kultikus 
nyelvhasználat és az annak retorizáltságát társadalmi akciókban és emlékállításban 

45 Uo., 27-28. 
46 FÁY András, Beszéd, mellyel a harmadik köz ülést, 1840. febr. 6-kán megnyitotta, Kisfaludy Társaság 

Évlapjai, I, 160-163. 
47 Uo., 161-162: „Minél miveltebb valamelly nemzet, annál inkább tudja és érzi, miképen a jelen 

emberi kor mindenkor terhes a jövővel, s a nemzetek jövendő sorsának, történetének, haladtának, vagy 
sülyedtének, emelkedésének, vagy aljasodásának magvait már a jelen emberivadék hinti el; hogy az 
évek, korok, századok okai és okozatai, bár titkos, bár néha alig sejthető, de mindenkor szoros 
láncszemekkel kötvék egymáshoz. Illy tudattal, illy érzettel nem lehet, részint, hálajelül, részint 
követendő például emlékekkel nem tisztelnie azon jeles férfiait, kik a magok koraiban hatással 
fáradozának a nemzet java, fénye, dicsősége körül, kik ennek haladásának, vagy épen egykori 
nagyságának segítek hintegetni magvait. De e részben, nagy érdemű gyülekezet, nem ritkán el szoktuk 
a kellő szempontot téveszteni, s jeles férfiainknak, érdemlett hála helyett, gyakran hálátlansággal 
fizetünk." Végső soron itt is a kultusz-kultúra kérdései kerülnek szóba. 

48 Vö. még uo., 162: „Csalatkoznék, nagy érdemű gyülekezet, bennem és szándékomban, ki 
szavaimat úgy kivánná értetni, mint ha én azon férfiúra, kinek ma ünnepét üljük, Kisfaludy 
Károlyunkra nézve már eljöttnek vélném a kétkedés, a hálátlanság ezen időszakát. Korántsem! De 
eljöhet az, és sehol sem olly korán, mint épen nálunk. (.••) Elmaradnak, el kell maradniok az időkorok 
hőseinek (...) mert ez természetnek rendé; de egykori literatúrai érdemeiknek élni kell, (...) így élni 
kell Kisfaludy Károlyunk literatúrai érdemeinek még akkor is, midőn majd egykor művei literatúránk 
históriájában fognak emlegettetni inkább, mint hajdani mohósággal olvastatni." 

49 Vö. pl. Tudományos Gyűjtemény, 1831, VII, 121-122. Jellemző, hogy Péczely Józsefet is, aki a 
kétely nélküli beszéddel próbálkozott, „elárulja" jelzős szerkezeteinek sorrendisége: „a néhai hason
líthatatlan Hazafi 's Költő Kisfaludy Károly"; vitathatatlanul és kételyektől mentesen kultikus viszont, 
Uő., uo.: „Szebben nem szólt, sem nemesebben senki nem érzett, / Mint ő: emberiség, és Haza nyelve 
sirasd.", de ez csak igen kevéssé esztétika-függő, inkább a nemzeti nyelv bajnokára koncentráló. 

287 



tárgyiasító kultikus beállítódás ellen; a kultuszok természetét azonban, mint fejtegeté
seiből kiderül, jól ismerve: „Valakinek emléket emelni, annyi mint, azt azon nagy 
géniekkel egy rangba tenni, kiknek más Nemzetek emléket emeltek; - már pedig 
Kisfaludy Károlyt Shakespear-rel, Milton-nal, Racine-nel, Voltaire-ral, Klopstok-kal, 
Schiller-rel, s.a.t. együvé tenni, a' Nemzet' tudatlanságát, boldogtalan együgyűséget, 
mellyel az érdemet esmérni 's megkülönböztetni nem tudja, árulná el. Ot géniének 
mondani, teszi, a' genie nevet bitangolni. O geniet nem is látott, sőtt ha utána maradt 
kevés könyveiből, mellyek közt, a' mint közönségesen tudva van, egy derék sem volt, 
következtetést lehet hozni, geniemunkát talán nem is olvasott.' A becsületsértés 
határait olykor átlépve, Harsányi Pál főleg az ellen tiltakozik, hogy a nemzet Kisfa-
ludynak „szabad ég alatt emléket emeljen", s a már idézett felszólításból idézve, annak 
épp a Goethe nevével összefüggésbe hozható részével vitázik: „.. .elégedjenek meg 
azon rézre metszendő emlékkel melly az 1832-iki évi Aurórában, mint a' szabad 
ég alattinak rajzolatja igértetett; vagy ha elragadtattak annak emelni emléket ki 
magának állandóbbat emelt munkájiban, állissanak akár egyiptomi piramist, csak 
hogy magok' erszényekből, és nevök alatt, nem a' Haza nevét rajta lealázva."51 Fáy 
feltevésem szerint nem utolsó sorban Harsányi Pál kirohanásának, retorikájának 
és érvelésének magabiztosságát észlelve érezte elkerülhetetlennek az addig csak 
ornamensként, illetve a fentiekben emlegetett elidegenítés értelmében, sikeres in-
terpretatív ötletként használt alapító(k)/kezdeményezőik) képzetének kibontását, 
magyarázatát; a kultusz (önvédelmi) retorikájának radikalizálását. Fáy és társai 
ehhez segítséget kaptak valakitől, akinek figyelme megbecsülhetetlennek tartható: 
Kazinczy egy elszalasztott személyes találkozás, majd közvetítő általi üzenet után, 
a félreértést kerülendő, levélben fordult 1831. július 23-án Harsányihoz. Kazinczy 
Ferenc Harsányi hangvételét és annak hatalmi, egzisztenciális okait kifogásolta, 
ezeken túl azonban, maga is az anízkultikus, kritikai beszéd mellett tette le a voksot. 
Az, amit és ahogyan ír, leginkább megszüntetve megőrzőként, békülőként és bé
kítőkéntjellemezhető. Kazinczy érezhetően nem kívánt túlságosan belebonyolódni 
a vitába. Sőt, úgy tűnik, tulajdonképpen még a reklámértékű vitát sem akarta; úgy 
érzem, bár Kazinczy levelezése a társadalmi nyilvánosság nem elhanyagolható 
virtuális tereként működött, a levélben történt személyes megkeresés és intés kisebb 
reprezentációs igényt és szándékot feltételez, mint a társadalmi nyilvánosság ke
vésbé exkluzív (tó'z)tereinek (pl. sajtó) használata.52 

Kazinczy indokai többfélék lehettek; mivel ezek latolgatásával nem kívánom a 
dolgozat teherbírását tesztelni, ezért csak arra a tényre utalok, hogy Csokonai 
emlékéből (és annak feliratából) elég problémája és (sajtóvitája) lett Kazinczynak 
ahhoz, hogy egy újabb emlékvita kirobbaníásával szemben tartózkodóan visel
kedjen.53 Ráadásul, úgy hiszem, a motiváció sem volt oly erős. Az eddigiek bizo-

5Ü HAKSÁNYI Pál, Egy kis észrevétel folyó esztendei januarius 25. Napján kiadott felszólításra Magyar 
Nemzethez, suum cuique, a kis füzet végén: Pesten, Április 6-ik napján 1831 (a lapok számozatlanok). 
Harsányiról (1806-1883): SZINNYEI, IV, 478-479. 

51 Uo. 
52 Vö. MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben, Bp., 1994. 
53 Vö. PÁL József, A neoklasszicizmus poétikája, Bp., 1988, 159-169; Uő., Az Árkádia-pór ikonológiai 

vonatkozásairól, ItK, 1985, 498-507; valamint: CSATKAI Endre, Kazinczy és a képzőművészetek, Bp., 1983 
(1925). Vö. még BLEYER Jakab, Kazinczy Ferenc polémiája az Aurora-körrel 1830-ban (A „Szent Hajdan 
Gyöngyei''-bői támadt irodalmi pör), EPhK, 1896, 655-669, 788-800; DÁVIDHÁZI Péter, „Iszonyodám 
enmagam előtt": Egy írói Oidipusz-komplexus drámája, Holmi, 1995, 350-365, 513-525; T. ERDÉLYI Ilona, 
Egy kései kiengesztelés kísérlete (Néhány megjegyzés a „Pyrker-pör" kapcsán), ItK, 1996, 630-648. 
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nyitására idézem a Válasz Harsányi Pál úrhoz egyes részeit: „A Kisfaludi Károly 
emlékét hozom elő, s az úr megszólalását e tárgyban. Nekem úgy tetszik, hogy 
abból indulat szól, és nem hideg ítélet. Igen is, Kisfaludinak szabad ég alatt em
léket állítani sok; ha ezt úgy veszszük, hogy ez az emlék Pestnek valamely piacán 
fogna emeltetni. De miért ne állhatna az ő emléke szabad ég alatt valamely kert
ben? Miért ne a város erdejében? Azt sem tagadom, hogy Kisfaludy Károly nem 
csak a fő pontot, de a maga fő pontját is, épen nem érte el; (...) Nem tudom mi 
kedvetlenségek történhettek az úrra nézve, de tudom, hogy történtek, s azon fel 
nem akadok, szeretni, kedvelni senkit nem tartozunk, mert a kedvelés, és osztán 
szeretés nem tartozás munkáji. Azon sem akadok fel, ha a bántás viszont bántást 
von maga után; bosszút magamnak engedni nem tudnék, de igen kifakadást, csak 
ne igazságtalant és ne nemtelent. De annyira utálom ezt a pártszövést, ezt a cim-
boráskodást, ezeket a személyes tekintetekből eredő visszásságokat (...) Bár az 
ügy barátjai egymásnak éltöket ne keserítenék ok nélkül; Oly tág a mező, melyen 
futhatunk, ha hozzá erőnk van, hogy egymást döntögetni szükségünk épen 
nincs."54 A baljóslatú kezdet után, szinte váratlanul - esetleg Kazinczy beavatko
zásának hatására - viszonylagos csend következett, de a teljes (bár csendes) 
összeomlás mégsem volt elkerülhető.55 

A kételyek fokozódó térnyerését és az önvédelmi retorika kiüresedését, sőt -
hiába volt Fáy kétségbeesett kísérlete - szinte (ön)paródiává válását találjuk Beö
thy Zsolt 1880-as beszédében. A stratégia Beöthynél ezúttal úgy módosult, hogy 
mintegy csokrot kívánt kötni az esztétikai ítélet gyanújába került alkotókból, s 
együttes, egymást segítő, karitatív reprezentációjukra tett, úgy tűnik, önmaga szá
mára sem túl meggyőző javaslatot: „Minden irodalom fejlődésében vannak ala
kok, kik inkább buzgóságuk, mint tehetségök, eszméiknek inkább hatása, mint 
alakítása által emlékezetesek. Csak Kazinczyra gondoljunk, kinek eredeti költe
ményei megítélésénél oly sokszor jut összeütközésbe az irodalomtörténetiró ke
gyelete a kritikus igazságával. Csupán igy, munkássága egészében s iránya által 
érdemli-e meg Kisfaludy Károly is elismerésünket? Nem csupán. (...) Hogy alko
tott-e halhatatlan műveket? Ne tegyük fel ily élesen a kérdést, mikor oly ritkán 
felelhetünk rá igennel s a felelet mindig megdöbbenéssel jár."56 

54 KAZINCZY Ferenc, Válasz Harsányi Pál úrhoz. Széphalom jul. 23.d. 1831, első közlése: Ereklyék K. F. 
után, kéziratai közül közli HALMY Gyula, Sárospataki Füzetek, 1866, 80-81 (= VÁCZY XXI, 600-601. és 
jegyzetek); a szövegrészeket az első közlés szerint idéztem. 

15 Harsányi Pál írása még egyszer megjelent: Velenczei Szappanpor az Uj Magyarok számára, készíttette 
PONORI THEWREWK József, Pozsony, 1834,160-167; a reakcióhoz vö. VÖRÖSMARTY Mihály, H.. .ányi Pálnak 
= V. M. Összes művei, II, szerk. HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső, kiad. HORVÁTH Károly, Bp., 1960, 164: 
„Láttalak a Helikon tetején mászkálni 's türélek, / Gondoltam, neked ott mászni legelni szabad.", 
valamint uo. a jegyzetek: 476-478, különösen 477-478: „Nincs benne célzás sem arra, amiért az 
aurorások a leginkább haragudtak Harsányira, ti. Kisfaludy Károly emlékének a megsértésére. 
Valószínű, hogy ez a vers is eredetileg Thewrewkre vonatkozott, s csak 1834-ben irányította Vörös
marty Harsányi ellen. Lehet, hogy ezt az is időszerűvé tette, hogy Ponori Thewrewk (...) Harsányinak 
Kisfaludy-ellenes röpiratát újra kiadta." 

56 BEÖTHY Zsolt, Kisfaludy Károly ünnepén: 1880. november 21., Pesti Napló, 1880. november 21. 
(A kérdés komolyan nem vételére, a Kisfaludy-kultusz teljes kiüresedésére, tréfává válására, a 
szakralitás utolsó nyomainak végső felszámoltságára idézhető a Pesti Hírlap 1880. november 22-i 
beszámolója a Kisfaludy Társaság közgyűléséről és a díszebédről: „Salamon Ferenc ritkán szokott 
beszélni, de amit mond, olyan jóizű székely humorral szokta elmondani..." - olvasható a cikkben, 
amely a „jóizű" felszólalást is idézi, miszerint: „De azért csak jó volt az öreg Kisfaludy és jó most is"; 
azt hiszem, a kiüresedés retorikáját ezek után nem kell hosszasan elemeznem, már csak azért sem, mert 
ami nagyjából az 1880-as évtől olvasható e tárgyban, az inkább [tragikomikus, mint kultikus.) 
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A kultikusnak induló szöveg (fordulópontként értékeli Kisfaludy szerepét a magyar 
költészet fejlődésében, csakúgy mint p l Petőfiét, Aranyét) vergődése akkor éri el 
mélypontját, amikor a pozitivizmus kedvelte életrajzi magyarázatot (pl. „féktelen 
véralkat", „nyomor és kétségbeejtő szerelmi csalódások"57) kísérli meg Beöthy bevetni 
mindenfajta kritikai ítélet ellenében: magyarázatként. (Beöthy később is megmarad e 
- nem túl jól bevált - biografikus interpretációnál, azt 1911-ben a vitathatatlanhoz 
[Petőfi] való hasonlítással kombinálva: „Egy rövid évtized munkásságával az övénél 
nagyobb nyomot költészetünkben... csak Petőfi hagyott."58) 

A fentieknél sokkal kevésbé polemikus élű az Életképek 1844. évi írása (Kisfalu-
di-ünnepély); az azonban egyértelmű: e szövegben is, csakúgy mint a fentiekben, 
ugyanazon legitimáló (hatalmi) stratégiák működnek, még akkor is, ha ezek, 
metaforikusságukban, a felületes szemléletnek szelíd(ebb)nek látszanak. A cikk 
írója a biblikus hangot ezúttal egy (félig-meddig mitologikus,/eZisteni, illetve fogal
mi nászon alapuló) teremtéstörténet-imitációban intonálja, a képet azonban - véle
ményem szerint - nem eléggé következetes logikával végigkövetve, s így némi 
nemi (ki a férfi, ki a nő?) zűrzavart okozva; miközben egy mindenfajta hermafrodita 
interpretációtól távoli, népszínműbe illő találkának vagyunk tanúi: ,,'S földeren
gett a horány, hajnalpír ömlött el a' nemzeti irodalom' egén, mint mikor az első 
szerelem pírja festi a' szemérmes szűz' arczait; mert e' hajnal üdvözleti pirját is 
szerelem hevité; a' feselő irodalom, a' mindinkább szabadabban nyilatkozó szellem 
minden lehellete azt sugá: hazám, én szeretlek, 's műveltségedet emelni jövök; 's 
viszont a' nemzet mindinkáb hőbb vonzalommal simult a' hazai elmeszülemé
nyekhez, 's monda: nemzeti irodalom, én szeretlek, 's keblemre ölellek, hol ápolni 
foglak ezentúl férfiasan. (...) 's lön irodalom."59 (Kiemelések tőlem - G. F.) 

Nem kevésbé érdekes Szávay Gyula Ódája, melyben a költő Ikarosz szerepében 
mutatkozik be, s szenvedi el szükségszerű bukását mint nagyravágyó. Kisfaludy 
Károly a mitologikus kerettörténetben a Nap szerepét ölti magára, az akciót azon
ban, a hódoló zuhanást a (nap) sarujához, Szávay Gyula hajtja végre. (Az idézett 
szakasz utolsó sora akár a fentiekben már emlegetett Füssli-kép leírása is lehetne): 

„Merész parány én, ne legyek hibás; 
Bomlott szárnyakkal a napot kerestem 
S a nagyravágyók balvégzete ért. 
Káprázó szemmel lángkörébe estem, 
Az el nem ért czél ott csillog felettem 
S csak sarudhoz nyújthatok babért."60 

Bartók László költeményében magát Aurórát is megidézte a Prométheuszként, 
fényhozóként értett Kisfaludy érdekében; az együttérző, együtt szenvedő kérdés
re, miszerint „Múzsa - barátnő (...) szántad-é...?", csak az előbb idézett Szávay-
költemény egy sorával válaszolhatunk: „Meghalt. A múzsa zokogva kisérte": 

57 Uo. 
58 BEÖTHY Zsolt, Kisfaludy Károly téti szobra előtt: 1911. október 29., Kisfaludy Társaság Évlapjai, XLVI, 

1912, 153-154; az idézet helye: 154. 
59 Életképek, 1844,1, 192. 
60 SZÁVAY Gyula, óda ~ Győr Kisfaludynak: Emléklap Kisfaludy Károly szobrának leleplezése ünnepére, 

Győr, 1892. október 2., szerk. RUSCHEK Antal (lapszámozás nélkül). 
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„Auróra, százszor szép Múzsa - barátnő, 
(...) 
Oh, láttad s szántad-é: az orzott fényért 
Mint meglakol, s ont szíve könnyet és vért? 
Ki szenvedéstől változott szoborrá, 
Örökre élő szobrára ragyogj rá!"61 

(A Kisfaludy-kultusz további, 20. századi történetében is felbukkan Auróra: 
különösen érdemes az említésre Sajó Sándor 1932-es költeménye, amely Aurórán 
kívül valóságos tűzijátékkal és változatos fények sorával lepi meg olvasóját.62) 

3. Kisfaludy Károly irodalmi kultuszának első, vázlatos kifejtésében teljességre 
egyáltalán nem törekedhettem. Célom az volt, hogy az összegyűjtött anyagban 
való eredményesebb, interpretatív tájékozódás érdekében néhány alapfogalmat 
tisztázzak, s ezek segítségével Kisfaludy egészen speciális tartalmú, de kétségte
lenül létezett kultuszát legalább töredékeiben leírjam. Próbáltam érzékeltetni egy 
irodalmi kultusz születésétől metaforáinak végső kiüresedéséig követhető útját, s 
különösen érdekeltek azok a retorikai stratégiák, amelyekkel a sok szempontból 
eleve vesztes csatát próbálták a küzdők megvívni, a közhellyé vált alapfogalma
kat transzformálva megújítani, az aktuális irodalompolitikai feladatokhoz haso-
nítani; s ez a transzfignráció talán a hazai irodalomtudomány története szempont
jából sem közömbös, hiszen mint Fáy András - kicsit a későbbi wölfflini 
szentenciára emlékeztetve (miszerint nem minden lehetséges minden korban) megfo
galmazta: „ki korának eleget tett, az örökkévalóságnak élt!" 

Gosztonyi Ferenc 

61 BARTÓK Lajos, Kisfaludy Károly emlékének, uo. 
62 SAJÓ Sándor, Kisfaludy Károly ünneplése, Kisfaludy Társaság Évlapjai, LVTH, 1932, 57-59; az idézet 

helye: 58-59: 
„S bevonul Pestre rózsás Auróra 
Új hajnalának rózsás szekerén, 
Köréje árad szép találkozóra 
A szárnyaló hit s megifjult remény; 
Öreg Kazinczy hódolón vidámul, 
(...) 
Nagy emlék néz ránk múltba csillagultan, 
S meg nem tagadják fénylőbb csillagok; 
És mintha szólna: Korán éjbe hulltam, 
De az időknek most is fény vagyok; 
Új század útján pazarabb a fény is: 
Ezernyi lángját izzón hinti rád, -
De árvább korban szent láng voltam én is: 
Halk magyar éjben áldott mécsvilág..." (Kiemelések tőlem - G. F.) 
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