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evesen tudják, hogy Mikszáth 
Kálmán kétszer is feleségül vet-
te ugyanazt a hölgyet, azt pedig 
talán még kevesebben, hogy nem 
volt egyedül ezzel a magyar írók 

sorában, hiszen Kisfaludy Sándor is így 
tett. Igaz, Kisfaludy esetében a két szer-
tatás között csak pár hónap telt el (az 
elsőre 1800. január 20-án, a másodikra 
május 17-én került sor), de a dupla nász-
éjszaka akkor is kijárt számára.

Ami korántsem lehetett kellemetlen 
Kisfaludynak, mert igencsak kedvel-
te a hölgyeket. Volt is ennek híre Zala 
vármegye nemesi udvarházaiban és sza-
lonjaiban, s talán ez is hozzájárulhatott, 
hogy olyan hosszú idő, öt esztendő telt 
el a félig-meddig elutasított leánykérés 
és az esküvőjük között. Persze ebbe az 
öt évbe bele kell számolnunk egy itáliai 
kalandozást és némi francia fogságot is, 
közben pedig az egykori testőr nem unt 

meg a nők körül legyeskedni. Bécsben 
öleli Viganóné Medina Máriát, akinek 
szerelmi tapasztalatairól azt írja: „Soha, 
soha se felejtem el ezt a szeretett asz-
szonyt, akinek karjai között a legbujább, 
de leggyönyörűbb szerelemnek ölében 
egy ideig boldognak vélém magamat.” 
Igaza van Szerb Antalnak, aki ezt írja: 
„Kisfaludy Sándor volt talán az egyetlen 
jobb költőink közül, akinek sikere volt 
a nőknél.” 

Ugyan adatszerű bizonyítékaink nin-
csenek, de a költő leírásai az európai 
régió hölgyeiről valószínűleg nemcsak 
vizuális élményeken alapultak. Megtud-
juk ugyanis tőle, hogy a stájer lányok-
nak „piros pofájok, domború mellek, 
eres karjaik, zömük termetek van.” A 
karintiai lányokról „kiváltképp el lehet 
mondani, hogy különösen szépek és 
delik, bujaságra ingerlők.” Hát még az 
olasz lányok! „Szemeim gyönyörködve 
legeltek a számtalan szép olasz leányáb-
rázatokon. Különös valamit találok én az 
olasz leányábrázatokban, ami kellemesen 
csiklandozza érzőimet.” Szerelmi tapasz-
talatainak végső summázata mondatja 

vele: „én azt mondom, hogy legénykedni 
ide jöjjünk, mert itt kellemes élet a le-
génykedés, de házasodni Magyarország-
ban maradjunk.” (A francia Carolina 
d’Esclapon kisasszonyról már nem is 
ejtünk szót…)

Mindeközben Róza szorgalmasan ol-
vassa a hozzá írott, tüzes szerelmes levele-
ket. Hiszen azon a híres badacsonyi szü-
reten 1795-ben azért nem volt végleges 
az elutasítás, tán még hízelgett is neki, 
hogy egy szerelem-híres férXú kívánta 
meg asszonyául. Hát még ha olvashatta 
volna, amit Kisfaludy róla írt a napló-
jában: „a szívem tele vagyon véle, őtet 
látom, hallom, érzem mindenben, min-
denütt, mindenkor, annyira meg vagyok 
általa bájolva.”  Végül is igent mondott 
kérőjének (felette is megy az idő, már 
22 éves!), s még 32 esztendeig tapasz-
talhatta a boldog szerelem édes óráit.  
Ezek az órák ugyan hamar elfogynak, de 
a kezdeti szerelmi bizonyíték igen édes 
lehetett számára: 1801-ben jelenik meg 
Himfy első dalciklusa, a Kesergő szerelem, 
tele személyes vallomással (azt nem kel-
lett tudnia, hogy nem mindegyik hozzá 
íródott). Az ezt követő könyv, a Boldog 
szerelem már közel sem ilyen szenvedé-
lyes, hiszen az ember a feleségéhez nem 
ír felzaklató szerelmes verseket, legalább-
is nem sokáig s nem sokat.

De a nagy érzelmekhez nagy fellán-
golások is kellenek. Éppen így történt 
1809-ben is: amikor Napóleon Magyar-
ország felé tart, s a nemesi sereg összeáll, 
hogy végre leszámoljon a francia csá-
szárral, Kisfaludy is ott van, sőt fontos 
beosztása lesz, a nádor mellett találjuk 
hadsegédként, őrnagyi rangban. Min-
denféle napi feladatai vannak, de azért a 
győri csatatéren ő is vitézül hadakozik. 
Huzamosabb ideig van távol hitvesétől, s 
most mintha felerősödnének a régi érzel-

avagy: Héj, édes Rózim!
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mek és vágyak. Egy esztendeig lesz újra 
katona, de hamar beleun a csatározások-
ba, a tehetetlen hadvezetés balfogásaiba, 
a nagy szervezetlenségbe. Gondjai van-
nak a feladataival, pénzzel, kapcsolatok-
kal – ez nem az, amire számított.

Ráadásul Róza is bajban van, hiszen 
a franciák eljutottak Sümegig, az ő há-
zába is bekvártélyozták magukat, sőt 
Veszprémet is megszállták. Rózának 
menekülnie kell, még bajba is ke-
rülhet. (Nem szólva az amúgy sem 
jelentős gazdaság pusztulásáról.)  
Kisfaludy egy év alatt hatvan levelet 
ír hitvesének s szinte egyikből sem 
marad ki a felesége utáni vágyako-
zás. Mintha tényleg felerősödne az 
a régi érzelem: „első szerelmemnek 
erős indulattyával, sőt, mondhatom 
dühével szeretlek most is… az isten 
áldjon meg engem boldogító szerelme-
dért.”

FérX még a javából, s nem lepődünk 
meg leveleinek erotikus sorain sem. Alig 
várja, hogy hazatérjen: „…sümegi kas-
tély romjait meglátom – egy utcában el-
tűnök – azután karjaidba vetem magam, 
aztán – …” itt a gondolat megszakad, de 
Rózával együtt mi is sejtjük, mi követ-
kezhet „aztán”. Így kérdezi tehát: „mikor 
fogom magamat oldalad mellett kial-
hatni! Mikor szikrázásig gyűlt tüzemet 
elolthatni!”

béke, mert a francia kardot osztrák hü-
velybe dugják.

Róza levelei nem mutatnak ilyen jel-
legű érzelmi kitöréseket, végül is a női 
szemérem az szemérem. De mint szerel-
mes levelek, egészen kitűnőek, a legszebb 
magyar irodalmi levelek közé sorolhatók 
minden visszafogottságuk ellenére. Mi-
lyen szép például ez a részlet: „Hogy mit 
hoz a jövő, nem lehet tudni, de veszítsünk 
is bármily sokat, ha csak ismét viszont-
láthassuk egymást, ismét egymáséi lehe-
tünk, ismét átölelhetjük egymást és soha 
többé ne váljunk el. Ha ez nemsokára 
valóra válik, úgy megbocsátom szívesen 
a sorsnak más jellegű veszteségeinket és 
áldozatról szót sem ejtek. Ha te is így itt 
vagy, úgy eléggé gazdag vagyok, de ha te 
hiányzol, úgy minden hiányzik nekem.”

Aztán Kisfaludy Sándor épen és egész-
ségesen hazatért, s már többet nem is 
hagyja el a feleségét. Nincs is miért: ott 
a sümegi gazdaság, a badacsonyi szőlő, a 
mindig kedves szüretek, az irodalmi élet 
(amelyből lassan kiszorul), a füredi szín-
házalapítás, s megmarad Róza sírig tartó 
szerelme. Beteljesült az, amit a viharos 
esztendőben írt egyik levelében hitvesé-
nek: „Héj, édes Rózim! Nékem már csak 
te kellesz, és a magános szabad, csendes 
élet. Sem a fényen, sem a hivatáson nem 
tudok kapni. A békesség és házi élet, és te 
vagytok egyetlen egy örök kívánságom.”

E tüzes szerelmi románc olykor világ-
történelmi eseményekkel is összefüggésbe 
hozható. Napóleon és Mária Lujza házas-
ságáról a saját házasságuk jut eszébe, leg-
alábbis 

annak 
kezdetei: „és ha Napóleonnak a nászéj-
szakája annyira tetszett, mint nekem a 
miénké, úgy bizonyára fél Európát ne-
künk fogja ajándékozni.” S idéz egy, a 
kortársak körében közismert szellemes-
séget is, hogy tudniillik azt beszélik, ez-
zel a házasságkötéssel létrejön az európai 
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