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Nagy Ágoston

Kisfaludy Sándor fogalmazványai az 1809-es  
inszurrekció idejéből

A Napóleon nevében a magyar nemességhez (a nemesi nemzethez) közvetlenül Bécs 
1809. május 13-i megszállását követően, május 15-én Schönbrunnban kibocsátott 
kiáltvány az ötödik koalíciós háború magyarországi propagandatörténetének kétségkívül 
legtöbbet emlegetett szövege.1 Nem annyira tartalma,2 sokkal inkább szerzősége, fordí-
tójának (vagy fordítóinak), korrektorának kiléte, a nyomtatvány magyarországi hatás-
története (pontosabban a hatás hiányának története),3 illetve a feltételezett közremű-
ködők ügyében a háború után indított vizsgálatok régóta foglalkoztatják a korszak 
kutatóit. Erre az egyetlen, lényegében pozitív visszhang nélkül maradt kiáltványra, illet-
ve a Napóleon törekvéseivel szimpatizáló maroknyi kisebbségnek (az úgynevezett „ma-
gyar bonapartistáknak”) a rendi fősodortól elszigetelt politikai gondolkodására egé-
szen a legutóbbi időkig jóval nagyobb figyelem irányult,4 mint a háború ügyét 
támogató, elsősorban a nemesség és a városi polgárőrségek mobilizációját szolgáló, ki-
terjedésében és jelentőségében is hatalmas szövegkorpuszra.5

1  A kiáltvány elkészítésében a magyar részről érintettek szerepét tisztázni igyekvő másfél százados vita 
legfontosabb állomásaihoz lásd: Wertheimer, 1883; Sasvári, 1878; Szinnyei, 1904, 103–112; 
Horánszky 1907, 167–446; Bellaagh, 1913; Schuy, 1914; Kosáry, 1977; Mikó, 1983; Kókay, 
1983; Soós, 1984.

2  Schuy Gilbert kevés újdonsággal szolgáló, Horánszky Batsányi-könyvén alapuló dolgozatának érdekes és 
kevéssé méltatott része a Napóleon által kibocsátott proklamációk összevetése a schönbrunni kiáltvány-
nyal: Schuy, 1914, 11–22.

3  Az 1809. évi felkelés mozgósítását a vármegyei levéltárak anyagai alapján vizsgáló tanulmányok általában 
kitérnek a proklamáció kérdésére és a terjedésének megakadályozására törekvő megyei hatóságok intéz-
kedéseire. Erdélyhez lásd: Csetri–Dani, 1969; Csetri, 2004. A megszálló francia csapatokkal való 
kollaborációra mindazonáltal akadtak példák: Szakály, 2003. A hatástörténethez érdekes adalék talál-
ható Fried István tanulmányában: Fried, 1993.

4  A „bonapartizmus” kifejezésen a magyar (irodalom)történetírás tulajdonképpen két, a korszakban gya-
korlatilag már elszigetelt gondolkodót ért: Berzeviczy Gergelyt és Batsányi Jánost. Berzeviczy Napóleon-
nak ajánlott 1809-es alkotmánytervezete eszmetörténetileg érdekes, de hatását tekintve nem különöseb-
ben jelentős dokumentum. H. Balázs, 1969; Tarnai, 1972. Fordítását közli: Marczali, 1933. 
Valójában a Napóleon-párti propaganda előállításának egyetlen igazán jelentékeny magyar résztvevője az 
1809-ben Bécsben tartózkodó Batsányi volt: a német közönségnek íródott – amúgy szintén hatás nélkül 
maradt – Der Kampf című pamfletjén keresztül, illetve a schönbrunni proklamáció előállításában vállalt 
korrektori, egyes, valószínűsített betoldásaival pedig talán szerzői minőségében. A Der Kampfról: Tarnai, 
1967; Kövér, 1982. Lásd még: Kosáry, 1977, illetve Szinnyei, 1904 és Horánszky, 1907 vonatko-
zó részeit. 

5  Ehhez lásd: Császár, 1909. Újabban, az inszurrekciós költészetet illetően: Porkoláb, 2014. A kor-
szak prédikációirodalmáról: Lukácsi, 2010; közköltészetéről: Medgyesy, 2012. 
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Kisfaludy Sándor mint hivatásos propagandista a nádor szolgálatában

Az Osztrák Császárságban a mozgósítás lebonyolítására létrejött intézményrendszer 
már eleve szegmentáltan kezelte a propaganda, azon belül pedig az egyes műfajok cél-
csoportjait, specifikus üzeneteket fogalmazva meg számukra.6 Ezek az eredetileg röp-
íves formátumban kinyomtatott anyagok, nem sokkal megjelenésüket követően fordí-
tásokon, újságok utánközlésein keresztül rendkívül széles körben terjedtek el. Az ilyen 
típusú kiáltványok egy része I. Ferenc, más részük az uralkodói család férfi tagjainak – 
akik egyben az egyes hadseregek parancsnokai is voltak – neve alatt jelent meg, háttér-
ben maradó szerzőik pedig többnyire a német kulturális tér Napóleonnal szemben álló 
prominens értelmiségijei közül kerültek ki.

A Károly vezérlete alatt álló fősereg mellett Friedrich von Gentz és Friedrich Schle-
gel, Ferdinánd északi hadseregénél a költő, Matthäus – azaz az ifjabbik – von Collin, 
János déli hadseregénél a franciaellenes olasz író, költő Giuseppe Carpani, végül a Ti-
rolért felelős Johann Gabriel von Chasteler altábornagy oldalán a tiroli származású tör-
ténész-levéltáros – az úgynevezett „birodalmi patriotizmus” ideológusa – Joseph von 
Hormayr töltötte be ezt a tisztet.7 A hadseregekkel „együtt mozgó” propaganda ennek 
megfelelő sorrendben: Bajorországot és a német államok lakosságát, a lengyeleket, az 
olaszokat, végül a német és olasz nyelven beszélő, de sajátos kollektív identitástudattal 
rendelkező tiroliakat célozta meg. A felsorolásból az is jól látszik, hogy az adott hadse-
reg mellett szolgálatot teljesítő „katonai intendánsok vagy titkárok”8 – a bécsi Collint 
leszámítva – olyan szereplők voltak, akik otthonosan mozogtak a propaganda által 
megszólítani kívánt befogadók kulturális közegében.

Az osztrák rendszert, amelyben az egyes hadseregek élén álló parancsnokok mellé a had-
 seregre és a műveleti területek lakosságára irányuló propagandatevékenység ellátására egy-
egy „hivatásos” írástudó került, bár némileg más formában, de a magyarországi szisztéma is 
követte. A törvény értelmében a reguláris hadsereggel össze nem vonható (corpus separatum) 
inszurrekció főparancsnoka, a nádor mellett közvetlenül Kisfaludy Sándor látta el ezt a sze-
repet, egyéb, a felkelés adminisztrációjával kapcsolatos kötelességei mellett.9

A József főherceg magyar nyelvtanáraként kormányzati szolgálatba szegődő Verseghy 
Ferenc a spanyol Pedro Cevallos Napóleon-ellenes röpiratának, illetve az ehhez csa-
tolt iratgyűjteménynek németről magyarra fordításával szintén kivette részét a hábo-
rút előkészítő propaganda előállításából. Tájékozottabb körökben ekkoriban már is-
mert volt a napóleoni propagandára jellemző azon technika, amely a függetlenség 

6  A korabeli osztrák háborús propaganda működéséhez legújabban lásd: Bleyer, 2013.
7  Hammer, 1935, 72. 
8  Langsam, 1930, 65, 1. lábjegyzet.
9  Kisfaludy 1809-es szerepével több-kevesebb részletességgel monográfusai is foglalkoztak, lásd: Császár, 

1910; Horváth, 2007; Fenyő, 1962 vonatkozó részeit. Részletesen – de korántsem kimerítve a forrá-
sokat – Gálos Rezső dolgozta fel Kisfaludy életének ezt az időszakát: Gálos, 1931, 45–62. Illetve 1809-et 
is érintve: Gálos, 1937. A Hazafiúi Szózattal, továbbá az inszurrekció-történettel részletesen foglalko-
zott és a vonatkozó források egy részét is kiadta: Viszota, 1909.
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ígéretével, a nagyobb kompozit államalakulatokat bomlasztva igyekezett potenciális 
szövetségeseket szerezni. Erre figyelmeztette az olvasót a fordító nevének feltüntetése 
nélkül megjelent Cevallos-szöveg 1809. március 20-án kelt előszava is: „már ezelőtt 
több Nemzeteket is, nem annyira fegyverének erejével, mint hasonló hízelkedő ravasz 
mesterkedésivel, örökös Fejedelmeiknek ősi székeibűl való kizavarásával hatalma alá 
hódított”.10

Kisfaludy, feltehetően költői és katonai érdemeire hivatkozva – talán Verseghy taná-
csára11 – már 1808. december 2-án levelet írt gróf Beckers Józsefnek,12 hogy egy esetle-
gesen fegyverbe szólított felkelés alatt a nádor mellett a képességeinek megfelelő felada-
tot kapjon. Beckers december 11-én kelt válaszában13 felvázolta egy magyar nemességhez 
írandó röpirat tervét, arra hivatkozva, hogy elérkezett az ideje, hogy minden egyes ma-
gyar nemes beteljesítse „magasztos hivatását”. Az „elévült kiváltságok” gyakorlása sze-
rinte nem szorul buzdításra, pusztán röpiratokra, melyek felhívják az érintettek figyel-
mét ezen előjogok értékére, anélkül, hogy ezáltal ellenséges szándékot keltenének. Az 
eredetileg rövidre tervezett röpirat eközben „egy kis munkácskává” duzzadt, melynek 
német kivonatát, majd magyar tisztázatát is megküldte Kisfaludy Beckers útján a ná-
dornak, kihagyások és módosítások után pedig valamikor március vége és április eleje 
között megjelent magyarul (Hazafiúi Szózat a’ Magyar Nemességhez), illetve Schedius 
Lajos fordításában németül is (Patriotische Worte an Ungarns Adel).

Kisfaludy adjutánsi kötelességeit csak Beckers 1809. május 28-án, Budán kibocsá-
tott utasítása („Instruction”) határozta meg részletesen,14 amelynek tartalmáról néhány 
nappal később feleségének is beszámolt.15 Ebben három feladatkört jelöltek meg számá-
ra, melyek közül az egyik (No. 3) kifejezetten a felkelés háború alatti szereplését kísérő 
propagandaszövegek előállításához kapcsolódott: az inszurrekciót érintő összes prokla-
máció („Proclama”), hirdetmény („Kundmachungen”) és hadparancs („Armee Befeh-
le”) megfogalmazása magyarul, illetve szükség esetén lefordításuk, amihez Csohányi 
József főhadnagy segítségét is igénybe vehette.

A szakirodalom a fegyverre kelt nemességhez szóló szövegek közül a Hazafiúi Szó-
zatot leszámítva csak kettőt kötött teljes bizonyossággal Kisfaludyhoz: I. Ferenc Po-
zsonyban, 1809. november 24-én és József nádor Budán, december 18-én kelt, a fel-
kelőkhöz címzett búcsúzó beszédeit, melyek magyarul és németül röpíven több tízezres 
példányszámban, illetve újságokban láttak napvilágot. Beckers utasítása alapján azon-
ban nyilvánvaló, hogy az eddig ismerteknél több propagandaszöveg viselheti magán 
Kisfaludy keze nyomát. Lipszky Jánosnak a nemesi felkelés történetéről szóló jelentése 
kapcsán Reisz T. Csaba hívta fel a figyelmet azokra az MTA Kézirattárában őrzött kö-
tetekre (K 769–772), amelyekbe Kisfaludynak az inszurrekcióval kapcsolatos különféle 

10  Cevallos, 1809, v. 
11  Gálos, 1931, 51.
12  A nádorhoz (vagy a nádori főhadsegédhez, Beckershez) írott első levél eddig nem került elő.
13  Gr. Beckers József Kisfaludy Sándorhoz, Ofen, 1808. december 11. In: Viszota, 1909, 406–407.
14  MTAK Kt, K 770, f. 53r–v, „Instruction”, gr. Beckers József Kisfaludy Sándornak, Ofen, 1809. május 28. 
15  Kisfaludy Sándor Szegedy Rózának, Buda, 1809. május 31. In: KSMM, VIII, 177.
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iratait kötötték.16 Ezek egyikében (K 770) Kisfaludy több, eddig ismeretlen autográf 
fogalmazványát találhatjuk meg (No. 21–26.), melyek az 1809-es háború propagandá-
jához köthetők. Ezek közül a továbbiakban a Napóleon kiáltványára írt ellen-prokla-
máció (No. 26), valamint két, a megyéknek intézett, a felkelést búcsúztató szónoki levél 
(No. 21, 22.) fogalmazványát közlöm.

A Napóleon-ellenes kiáltványtöredék

Napóleon kiáltványa 1809. május 15-re keltezve, hármas hasábba szerkesztve francia–la-
tin–magyar, illetve francia–német–magyar változatban, rendkívül magas példányszám-
ban került ki a sajtó alól.17 A magyar közreműködők között név szerint Márton József, 
Batsányi János és Kermelics Károly érintettsége merült föl. Kisfaludy az 1809-es háború 
idején valószínűleg még nem tudta, hogy íróbarátja, Batsányi részt vállalt a proklamáció 
elkészítésében. Batsányi 1809 végén Franciaországba távozott, Kisfaludy pedig elővigyá-
zatosságból később sem említette a nevét sem a proklamációval, sem önkéntes francia 
száműzetésével kapcsolatban. A  háborút és Batsányi kegyvesztését követően Juranits 
László pécsi kanonokon keresztül leveleztek egymással. Juranits 1822 decemberében írott 
leveléből világosan kiderül, hogy mi állt Kisfaludy hallgatása mögött: „Hogy nem idegen-
ség visza tartózkodásának oka, hanem hogy fellebb helrül, noha igen nyájossan, meg va-
gyon intve, hogy veled levelezésbe ne erezkedjék. Ellenkezőt, amint mondja, néki 
tselekedni nem tsak nem tanátsos, hanem a Magyar köz-jóra nézve káros-is volna.”18

A Napóleon-féle proklamáció megjelenését követően a nádor adott parancsot Kis-
faludynak egy „a’ Magyarok’ nevében” írott ellen-kiáltvány megfogalmazására.19 Kisfa-
ludy szövegéből azonban mindössze a captatio benevolentiae készült el. Nem tudjuk, 
hogy a proklamáció üzenetét a latinos jogi-retorikai műveltséggel rendelkező nemesi 
középrétegek számára részleteiben is megmagyarázó, május 19-re keltezett, Ad Hungaros 
címmel megjelent, s Batsányival szintén kapcsolatba hozott – a korabeli kritika szerint 
rossz latinsággal megírt20 – anonim Napóleon-párti pamfletet ismerte-e.21

Az inszurrekcióról szóló félkész magyar nyelvű történeti munka (jelentés) annyiról 
tudósít, hogy május 17-én értesült a nádor és köre a kiáltványról,22 melyet Kisfaludy 
valamikor – talán már ekkor, de legkésőbb az inszurrekció-történet forrásanyagának 
rendezése során – le is másolt. Véleményét – amely egyben a felkeléssel kapcsolatos „hi-
vatalos” magyar álláspont státusára is igényt tartott – a német nyelvű inszurrekció-tör-
ténet egyik kéziratában a következőképpen összegezte: „Ám ez a proklamáció egészen 
ellentétes hatást váltott ki. Ismert volt a franciák sokat ígérő, de semmit meg nem tartó 

16  Reisz, 2009, 265, 40. lábjegyzet.
17  Schuy, 1914, 10–11.
18  Juranits László Batsányi Jánosnak, Érteny, 1822. december 25. In: Gálos, 1933, 321–322.
19  MTA Kt, K 771, 90r. 
20  ALZ, 1810. März, No. 84, 670.
21  AH 1809. Magyar fordítása: Anonymus, 1868.
22  MTAK Kt, K 771, 38v–39v.
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politikája. Mindenhol ily módon beszéltek – mindenütt nyomorúság és ínség követte a 
szép szavakat. Egyenként és együttvéve minden magyar úgy tűnt fel, mint aki még ben-
sőségesebben kapcsolta magát uralkodóházához és annak sorsához, és ezt követően tö-
megével küldték meg a proklamációkat a határvármegyék permanens deputációin ke-
resztül a nádornak. Az ellenség rácsodálkozott az alkotmányát szerető Magyarországra, 
amidőn az bár az erőszakos leigázással járó hódítás által fenyegettetett, látszólagos sze-
rencsétlenségében mégis oly állhatatosnak találtatott.”23

Bár Kisfaludy 1809-ben számos, jelentős részben az inszurrekciós propagandához 
kötődő feladatot ellátott, ám ezek közül a felkelés történetének megírása mellett csak az 
ellen-proklamáció megírását említette önéletrajzában. Ebben – az inszurrekció történe-
téhez hasonló módon – rávilágított annak okaira is, hogy időközben miért vált okafo-
gyottá a szöveg befejezése és kinyomtatása: „Napoleon Császárnak a’ Magyar Nemzet-
hez bocsátott Proclamatiójára K[isfalud]ynak kellett volna válaszolni; már meg vala 
néki parancsolva; de a’ körűlmények ellenkezőt tanácsolván, a’ szándék is megváltozott, 
annyival inkább, minthogy azon Proclamatiók a’ hív törvényhatóságok által többnyire 
elsíkkasztattak.”24

A fogalmazvány-töredék alapvetően a Hazafiúi Szózatra is jellemző argumentáció 
nyelvi-fogalmi elemeit alkalmazva szólította meg a nemességet. Ugyanakkor a megvál-
tozott katonai-politikai helyzetre tekintettel, az előbbivel ellentétben már nyíltan forra-
dalom- és Napóleon-ellenes hangot ütött meg. Bár mind a napóleoni proklamációból, 
mind az Ad Hungarosból hiányoztak a francia forradalom eredményeire tett utalások, a 
szöveg a korszakban bevett módon ok-okozati viszonyban szemlélte az európai monar-
chiák autoritását és integritását kikezdő forradalmat, valamint Napóleon felemelkedé-
sét és hódító háborúit.

A felkelést búcsúztató levelek

A másodikként közölt szöveg valószínűleg valamelyik kerületi generális (dunáninneni 
– br. Davidovich Pál; dunántúli – br. Mecséry Dániel; tiszáninneni – gr. Hadik András; 
tiszántúli – br. Duka Péter) megyékhez intézett búcsúztató levelének fogalmazványa. 
A kerületi generálisok által szignált búcsúztató leveleket, a demobilizációs propaganda 
részeként, nyomtatott formában vagy kéziratos másolatban juttatták el az érintett vár-
megyékhez: hivatalosan ezek bocsátották vissza a csapatokat a megyéikbe. Az általam 
Hadiktól ismert, a tiszáninnenieknek szánt nyomtatott, illetve a dunántúli vármegyék-
nek küldött, Mecsérytől származó kéziratos levelek egyike sem ez a szöveg.

A harmadik, Kisfaludy által fordított magyar nyelvű szöveg kéziratos másolatban 
jutott el a vármegyékhez 1810 legelején. József nádor 1809. évi naplójában találhatunk 
egy feljegyzést, amely minden valószínűség szerint erről a „levélről” rendelkezik: „A me-
gyéknek szánt, inszurgenseknek szóló kész üdvözlő írás Kisfaludy részére általadatik, 

23  Kisfaludy, 1931, 91.
24  Kisfaludy, 1997b, 194.
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avégett, hogy azt magyarra fordítsa és beküldje.”25 Ez alapján feltehető, hogy a szöveget 
Kisfaludy németből lefordította, majd ismeretlen kéz másolatában jutott el a megyék-
hez. A szöveggel kapcsolatban például Veszprém megye közgyűlési jegyzőkönyvében is 
szerepel, hogy a nádor megelégedését tolmácsoló, 1809. december 18-ra keltezett ma-
gyar nyelvű „ékes szivre ható Köszönetet”, „a’ Felkelő Vitézeknek igaz Hazafiui szeretet-
tel buzgó készségeket bizonyittó Tudósitást” felolvasták.26 Továbbá arról is határoztak, 
hogy a nádor levelét a veszprémi inszurgensek fáradozásait a megye nevében megköszö-
nő deputáció a seregek előtt ismét olvassa fel, valamint a szöveg – kinyomtatásán keresz-
tül – „az egész Megyében közönségessé tétetni rendeltetett”.27

Január 10-én a Hazai és Külföldi Tudósítások arról adott hírt, hogy Pest megye ja-
nuár 8-án tartott közgyűlésén felolvasták a nádor vármegyékhez intézett levelét, amely 
„Köz örömmel fogadtatott, ’s a’ Hazafiaknak megnyugtatásokra, ’s örvendeztetésekre 
nyomtatás által közönségessé tétetni rendeltetett”. Majd ígéretet tett arra, hogy ennek 
szövegét a következő számban közölni fogja.28 Ugyanerről az eseményről tudósított 
Aradról január 5-éről,29 Győrből 19-éről, megjegyezve, hogy a nádor „igen velős szép 
kifejezésekkel ékes Magyar Levele olvastatott el”.30 A lap három számmal később, 1810. 
január 20-án, a kézirat alapján közölte is a szöveget,31 ebben azonban még a „Státusok” 
kifejezés szerepel, amit a fogalmazványban Kisfaludy következetesen „Karok”-ra javí-
tott, így igen valószínű, hogy ezt – több más javítás mellett – egyszerűen nem vezették 
rá a megyéknek kéziratban kiküldött levélre. A kéziratos levél ortográfiája is eltérő: pél-
dául a Kisfaludyra jellemző „cs” helyett következetesen „ts”-t használ. Ezen túlmenően, 
a kéziratban sokszorosított hivatalos másolat és a belőle készült nyomtatott közlés igye-
kezett egységesíteni az amúgy Kisfaludy fogalmazványaira és tisztázataira is egyaránt 
jellemző ortográfiai következetlenségeket.

A három szöveg közül az elsőnek csak piszkozata létezhet (hiszen időközben okafo-
gyottá vált), a másodiknak egyelőre lappang a tisztázata és a másolatai, míg a harmadik 
esetében jelentős – főképp ortográfiai – eltérések vannak a hivatalos másolat és az 
autográf fogalmazvány között, saját kezű tisztázat pedig ebből sem áll a rendelkezé-
sünkre. Az első két esetben eleve nem is volt más választásom, de a harmadikban is cél-
szerűnek láttam ragaszkodni a szerző-fordító intencióit hitelesebben tükröző autográf-
hoz, ugyanis a másolat(ok) keletkezési körülményei bizonytalanok, minden bizonnyal 
idegen kéz (vagy kezek) nyomát viselik magukon.

*

25  Az 1809-iki napló. In: JNI III, 1809. december 11., 82. sz., 891.
26  MNL VeML Iratok, IV. 1. b. 1810. január 12., 5. sz. (Buda, 1809. december 18.)
27  MNL VeML Prot. IV. 1. a. 34. 1810. január 12., 5. sz. 4. Ennek a nyomtatványnak – ha valóban napvilá-

got látott – nem akadtam a nyomára. 
28  HKT, 1810. I. félév, 3. sz., január 10., 21. 
29  HKT, 1810. I. félév, 9. sz., január 31., 69. 
30  HKT, 1810. I. félév, 10. sz., február 3., 78.
31  HKT, 1810. I. félév, 6. sz., január 20., 45–49.
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Kisfaludy a felkelés propagandájával kapcsolatos fogalmazványait szokása szerint két-
hasábos formában írta: jobb oldalra került a szöveg, bal oldalra pedig az utólagos betol-
dások egy része, melyek pontos helyét egy „+” karakterrel jelölte meg. A rövidítéseket 
szögletes zárójelben feloldottam. Csak a legritkább esetben emendáltam, és akkor is 
kizárólag a nyilvánvaló figyelmetlenségből adódó nyelvtani hibákat. A szövegkritikai 
apparátus tekintetében – némi egyszerűsítéssel – Kölcsey Ferenc műveinek kritikai ki-
adását tekintettem irányadónak.32 

Kisfaludy kézírásában azonban a szókezdő kis és nagybetűk gyakorta nem külön-
böztethetők meg egyértelműen (különösen a k, m, n, o, s, v betűk esetében), használa-
tuk is ingadozó. Ehhez hasonló problémát okoz az egyes írásjelek hossza az i és í esetén, 
illetve az, hogy az é és az i sem mindig különböztethető meg világosan.33 Átírásom be-
tűhív, nem vállalkozhattam azonban a szövegek egységesítésére. Nyilvánvalóan egy 
majdani, mondjuk Kisfaludy politikai és/vagy az inszurrekcióhoz kapcsolódó munkáit 
közlő, irodalomtörténeti igényű kritikai kiadásnak ezekkel a problémákkal (is) részlete-
sen foglalkoznia kell. A – feltehetően a táborozás során, nem a legmegfelelőbb körül-
mények között írt – fogalmazványok olvashatósága érdekében a szövegkritika a láb-
jegyzetekbe került. Ezen túl a lábjegyzetekben csak a szövegek megértéséhez 
legszükségesebb tárgyi információkat közlöm. 

32  A törléseket < > jelek közé zártam, ahol a törölt szövegrész, illetve annak olvashatatlansága esetén nagy-
jából annyi pont található, ahány karakter törlésre került, a törlésen belüli törlést a következőképpen je-
löltem: << >>. A további rövidítések: K – kézirat; f. í. – fölé írva; jav. e. – javítva ebből, emend. – emen-
dálva. A szerkesztői megjegyzéseket, kiegészítéseket [ ] zárójelben közlöm.

33  Lásd a szöveg kiadójának jegyzetét: Kisfaludy, 1997, 227–228.
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Források

1.

Felelettöredék Napóleon magyar nemességhez intézett  
proklamációjára

(1809. május 17-e után)
MTA Kt, K 770, No. 26., 90r–v.

Felelet Napoleon Proclamátiójára a’ Magyarok’ nevében. A’ N[ádor] Ispán’ parancso-
lattyára.34

Magyar Nemes Hazafiak!35

Vitézek, Barátim, Bajtársaim!36

Eljött az idő, mellyet az emberesmérő, a’ történettudó már régen sejthetett. Minden jó, 
nagy léleknek, minden jámbor igaz szívnek keserűséggel,37 szégyennel, és útálattal kel-
lene eltelni a38 szörnyetté váltt39 embertermészet eránt,40 melly ezen idővészt okozá a’ 
Félvilágnak, ha más felől jó és igazságos Fejedelmünknek nagyszivű,41 szabadlelkű né-
pei,42 ’s főképpen mi Magyarok, ezeknek szemevilága, itt nem állanátok, mint felséges 
képe azon legfőbb emberi virtusnak, melly az embertermészetet nem csak a’ ragadozó, 
vérengző43 állatokon fellyül, hanem az istenihez közel emeli – ha mi itt nem állanánk, 
nem csak magunknak,44 Királyunknak,45 Constitutiónknak,46 és miéinknek47 minden 
áldozatra kész védelme, és oltalma, hanem ugy mint a’ trónussaikból felforgatott sze-
rencsétlen Fejedelmeknek, ’s a’ legnyomorúlttyabb szolgaságba letiprott nemzeteknek 

34  Magyarázatként, a bal hasábban, a megszólítással egy vonalban. 
35  Kisfaludy Napóleonhoz hasonlóan a tulajdonképpeni politikai közösséget, a magyar nemesi nemzetet 

kívánta meggyőzni.
36  Inszurgensek.
37  K: keserűséggel, – a bal hasábban, folytatólagosan betoldva.
38  K: a – jav. e.: az
39  K: szörnyetté váltt – beszúrva a bal hasábból.
40  K: <ellen> [f. í.: eránt]
41  Itt: bátor, merész.
42  A Habsburg Monarchia „szabad”, tehát idegen uralomnak nem alávetett népei.
43  K: ragadozó, <g..> vérengző
44  K: csak <azért, hogy> magunknak [jav. e.: magunkat]
45  K: Királyunknak – jav. e.: Királyunkat
46  K: Constitutiónknak – jav. e.: Consitutiónkat
47  K: miéinknek – jav. e.: miéinket
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a’ Félvilágnak48 Megszabadittóji, és Megváltóji egyszerre. Az a’ Revolúcziók által kion-
tott embervérben nagyra nőtt, elhatalmazott Czimbora49 […]

2.
Inszurgenseket búcsúztató levél fogalmazványa

(1809. december vége)
MTA Kt, K 770, No. 21., 79 r.

T[ekintetes] Karok és Rendek!

Ő Felsége, Kiért fegyvert fogánk megbékéltt az ellenséggel;50 Hazánk, a’ kiért magun-
kat felajánlánk, bátorságban vagyon ismét. A’ Magyar Nemes Felkelő Sereg is tehát, a’ 
törvénynek értelme szerént, haza bocsáttatik. Midőn én ezen N[emes] Vármegyének 
Felkelő Nemességét, a’ felséges51 Nádorispánynak, törvényes Fő Kapitányunknak pa-
rancsolattyára, és nevében a’ Tek[intetes] Karoknak és Rendeknek52 viszsza, és által 
adom, engedgyék meg, hogy szívemnek érzéseit kimondgyam:53 Ez54 a’ haza mellett 
felkelő Nemesség, minden készűletlensége, gyakorlatlansága, és a’ szükséges időben 
megszorúlttsága mellett, annyit tett, hogy Nemzetünknek hajdani híre, neve dicsősége, 
ha e’ szerencsétlen Környűlállások miatt nem nevekedhetett is, de meg nem csorbúlt. 
Meg esméri ezt az egész igazságos Világ, – sőt maga az ellenség is. Meg esméri jó Kirá-
lyunk, és tellyes megelégedésével bocsáttya el Nemes Védőit. Meg esméri és bizonyittya 
szeretett Nádorispányunk, és Fővezérünk, Kinek szeretetét és bízodalmát az egész or-
szágbéli Nemes Felkelő Sereg hálálkodva és büszkélkedve hordozza kebelében bizony-
sága vagyok én, a’ ki a’ harczokban megőszülvén,55 el túdom itélni, mi56 a’ Vitézség. – 
Fogadgyák azért a’ T[ekintetes] Karok és Rendek attyokfijait, Testvéreiket, és 
Polgártársaikat azon atyai, és barátságos szivességgel, és hajlandósággal, mellyet érde-
melnek ezek, kik a’ Hazáért, annak Constitutiójáért, és boldogságáért életeket, véreket57 

48  K: a’ Félvilágnak – beszúrva a bal hasábból.
49  A szó jelentése „[a] régieknél, például Faludi Ferencznél am. czimboraság, belső pajtásság, szerződésen alapult 

társaság”. MNySz, I, 1136. Utalás Napóleon Magyarországnak függetlenséget ajánló politikájára. A mondat 
befejezetlen maradt. 

50  I. Ferenc 1809. október 14-én Schönbrunnban békét kötött Napóleonnal. 
51  K: Nemességét, <én> a’ felséges
52  K: [A szót követően a betoldás helyét jelölő + jel áll, azonban a lapról az ezt tartalmazó bal hasáb le van vágva.]
53  Nem tudjuk, hogy kinek a nevében írta Kisfaludy a szöveget. Nyomtatott formában sem a lapokban, sem 

röpíves formátumban nem akadtam a nyomára. 
54  K: kimondgyam: <A’ Felkelo> Ez
55  Egy biztos, veterán katonatisztről van szó.
56  K: itélni, <Ki a’> mi [jav. e.: ki]
57  Utalás a Mária Teréziának tett 1741. évi ajánlatra, ugyanakkor ez a kor propagandairodalmának egyik 

közhelye is.
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felajánlották. Méltóztassanak hazafiúi esmértt búzgóságok, és a’ felséges Nádorispány-
nak útasittása szerint a’ Felkelő Seregnek állapottyát tovább is úgy intézni, a’ mint az 
veszedelmes idő, és Környűlállások, a’ Hazának, Királynak védelme, bátorsága, és bol-
dogsága kivánnya. Elvagyok hitetve arról, hogy ezen Nemes Közönségnek minden Tag-
ja vélem egygyütt egy mértékben törekedik, ezen nagy, nemes, és szükséges czélra.

3.
 A nádor megyékhez intézett kéziratos levele

(1809. december közepe)
MTA Kt, K 770, No. 22., 80 r.–83v.

Tekintetes Karok58 és Rendek!

Minekutánna a’ boldog béke helyre állott, az Ország az ellenséges Seregektől kiürűlt, és 
a’ veszedelem, melly a’ Királyt, Hazát, ’s ennek Ősi59 polgári alkotvánnyát fenyegette, 
most egyszer60 ismét eltűnt, Kegyes Királyunk a’ Haza’ Védelmére törvényesen meg-
kértt Magyar Nemes Felkelő Sereget megkülömböztetett becsűlettel, és köszönettel el-
bocsáttya. 

Midőn ezen kegyes rendelésnek értelme szerint a’ T[ekintetes] Karoknak61 és Ren-
deknek Testvérjeiket, Fijaikat, Rokonikat, és Polgártársaikat törvényes Tisztem szerint, 
a’ nékik62 Vezérűl adott63 Generálisok64 által ezennel a’ megye’65 Kebelébe viszsza adom, 
el nem hallgathatom azt, a’ mit őszinte és egyenes szívemben érzek.

A’ T[ekintetes] Karok66 és Rendek Ő Felségének 22dik Februáriusban költt kegyes 
Leveliből megértvén a’ Haza Veszedelmének nagyságát, oltalmának szükségeit és fogyat-
kozásait, annak eltávoztatására, ’s ezeknek kipótlásokra, a’ Királyhoz, és Hazához égő67 
szeret[et]ből, törvényes kötelességeiken fellyűl olly Lovasságot állítának fel, mellynek68 

58  K: <Státusok> [f. í.: Karok ]
59  K: Hazát, ’s [jav. e.: és] ennek [jav. e.: az] Ősi 
60  K: most <…> egyszer
61  K: <Statusoknak> [f. í.: Karoknak]
62  K: nékik – beszúrva.
63  K: Vezérűl <nékik> adott
64  Dunáninneni – báró Davidovich Pál, táborszernagy (1737–1814). Dunántúli – báró Mecséry Dániel 

altábornagy (1759–1823). Tiszáninneni – gróf Hadik András altábornagy (1764–1840). Tiszántúli – 
báró Duka Péter altábornagy (1756–1822). 

65  K: <hazafiúi> [f. í.: a’ megye]
66  K: <Státusok> [f. í.: Karok] 
67  K: Hazához <való> égő
68  K: mellynek – jav. e.: mellyet
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száma, és minéműsége69 minden embernek várakozását fellyűl haladta, A’ hadi70 törté-
neteknek előre71 nem láthatott sebes egymást követése, és a’ hadi szereknek a’ legszoros-
sabb időkben fogyatkozása, a’ Seregnek72 egyszerre való73 Felállíttását minden felül aka-
dályoztatván csak74 kevesen seregelhettek elejénte Zászlók75 alá, ’s még is ezen apróbb 
csapatok is, az Ősi Vitézségtől, és dicsőségtől fellobbanva,76 megvetvén a’ sebes útak, 
készűletlenség, ruhabéli fogyatkozás, és mostoha idők által okoztatni szokott alkalmat-
lanságokat, és szenvedéseket, az Ország77 széleire repűltek,78 ’s bátor lelkeiket, erős79 kar-
jaikat a’ Hazához80 közelgető veszedelmeknek hazafiúi elszánással ellen szegezték.81 
Ezen Bajnokok’ nemes82 Tulajdonának megesmérése83 újjabb ’s nagyobb hajlandóságot 
szűlt szívemben erántok.

Ezen Nemes Hadi Seregnek Én84 törvényes Fővezére lévén, ’s felkelésének85 első napjá-
tól fogva közötte86 forogván87 látó halló tanúja valék Képességének,88 Szorgalmának, kész-
ségének és bajnoki Virtussának. Láttam, minő serénységgel tanúlták,89 és gyakorlották a’ 
fegyver forgatást, minő elszánással tűrték a’ szükséges fegyvernek és ruhának fogyatkozá-
sát, az időnek zivatarait, és minden egyébb alkalmatlanságokat; – Láttam minő tűzesség-
gel és bátorsággal rohanntak a’90 közelgető ellenség’ csapattyaira,91 – Láttam, miként estek 
el92 több93 Hazafiak a’ Győri94 ütközetben95 miként sebesedtek meg többen96 a’ Hazáért; 

69  K: száma [jav. e.: számát], és minéműsége [jav. e.: minéműségét]
70  K: <Ez, k…> A’ [jav. e.: a’] hadi
71  K: történeteknek <sebes> előre
72  K: a’ [jav. e.: az] <egész> Seregnek
73  K: egyszerre való – beszúrva.
74  K: akadályoztatván [jav. e.: akadályoztatták,] <mi> [beszúrva] <részenként apró csapatokban meg is ez 

nem gyűlhetett> csak
75  K: elejénte <öszsze a’> Zászlók
76  K: dicsőségtől <élesztetve> fellobbanva,
77  K: szenvedéseket, <az> az Ország
78  K: széleire <tod> repűltek
79  K: ’s [jav. e.: és] <bajnoki elszánással félni nem tudó> s [f. í.: bátor] lelkeiket, <a’ természettől győzni 

tanúltt> [f. í.: erős] karjaikat
80  K: Hazához – jav. e.: hazához
81  K: szegezték. [f. í.: állították]
82  K: Bajnokok – jav. e.: Bajnokoknak 
83  K: megesmérése – jav. e.: megesmérték
84  K: Én – beszúrva
85  K: felkelésének – jav. e.: felkelését
86  K: közötte – jav. e.: közöttök
87  K: forogván – jav. e.: forgogván
88  K: valék <Vitézségének,> Képességének
89  K: serénységgel <gyakorl> tanúlták
90  K: a’ – jav. e.: az
91  K: <…> [f. í.: csapattyaira]
92  K: <vesztek oda> [f. í.: estek el]
93  K: több – jav. e.: több<en>
94  K: Hazafiak <a’ Hazáért> a’ Győri
95  Az 1809. június 14-én Győr – pontosabban Kismegyer – környékén vívott ütközet. 
96  K: többen – jav. e.: m[?]
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– Csudáltam minő állhatatossággal97 fogadták, és verték el többszer az ellenségnek ostro-
mát, ’s miként pótolták azt Vitézséggel, a’ mi még ujjoncz korokban hadi98 tapasztalások-
ból, és tudománnyokból hibázott, – Mint állották ki a’ viadalt, valameddig a’ viszszavo-
núlás nem parancsoltatott nékiek. Láttam – és Kedvem ’s örömöm tellett a’ Vitézekben.99 
Azon Felkelőknek100 hibája,101 a’ kik talán102 kelletinél hamarább, és tovább vonúltak visz-
sza a’ csata piaczról, az Igazságnak itelete szerint nem alábbvalóságnak vagy félénkségnek, 
hanem a’ hadi mesterségben, fegyverforgatásban,103 és hadi fenyitékben való tellyes tapasz-
talatlanságnak szokatlanságnak,104 és fegyverbéli105 fogyatkozásnak tulajdonittathatik.106 
A’ Felkelő N[emes] Sereg107 bajnoki állhatatosságának, és bátorságának különös példájáúl 
szolgál, az a’ történet, hogy a’ többek között csak ezen egygyet említtyem, midőn Mes-
ko108 és Keglevics109 Osztály Vezérek az alattok110 lévő Felkelő Osztályokkal111 a’ Győri 
ütközetben a’ derék112 seregtől elszakadván és magokra113 hagyattatván, nem csak hogy 
magokat114 szorúltságokban115 meg nem adták, hanem az ellenségtől mindenfelől környűl 
vett, és megszállott vidékben magokat keresztűl vágták, több ízben116 megütköztek,117 
nem csekély győzedelemmel, és haszonnal, még végtére ismét a derék Sereghez érkezhet-
tek. Kitetsző érdeme volt ezen Osztálynak118 a’ bátorság, mellyel többszer csatázott,119 a’ 
békességes tűredelem, és jó akarat, mellyel a’ szükséges ruhában, és lábbélikben való tellyes 
fogyatkozást, a’ hoszszú útakat, és a’ legalkalmatlanabb időt kiállotta, míg a’ Nemzetnek 
becsűletét, és Dicsőségét büszke mellyében hordozván dicső,120 és dicséretes czéllyához 
nem jutott.

 97  K: állhatatossággal – jav. e.: állhatos
 98  K: korokban [jav. e.: korában] <…> hadi
 99  K: Láttam – <csudáltam,> és Kedvem ’s örömöm tellett a’ Vitézekben. – beszúrva a bal hasábból.
100  K: Felkelőknek, hibája [emend.]
101  K: Azon <része pedig a’ Nemes> Felkelőknek, <melly> hibája 
102  K: talán – beszúrva
103  K: <és> fegyverforgatásban,
104  K: <és> szokatlanságnak,
105  K: és <vé> fegyverbéli
106  K: tulajdonittathatik. <Különös példáúl szolgál, hogy a’ sok közűl csak egygyet említtyek, a’> A’ Felkelő
107  K: Sereg – jav. e.: Seregnek
108  Báró Meskó József tábornok (1762–1815). 
109  Gróf Keglevich György tábornok (1751–1810).
110  K: alattok – jav. e.: fel
111  K: Osztályokkal – jav. e.: S
112  K: a’ <több> derék
113  K: magokra – jav. e.: magára
114  K: magokat – jav. e.: magára
115  K: szorúltságokban – jav. e.: szorúltságában
116  K: ízben – beszúrva
117  K: megütközek – jav. e.: megütközött
118  K: ezen <Seregnek> Osztálynak
119  K: többszer <megküzd…> csatázott
120  K: a’ Nemzetnek becsűletét, és Dicsőségét <mindig> büszke mellyében hordozván – beszúrva a bal 

hasábból.
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A’ Felkelő Nemességnek nagyobb121 része Bőös,122 és Komárom körűl táborozván, 
naponként közötte123 forogtam, és bajnoki lelkét, a’ hadi gyakorlásban124 tett előme-
neteleit, Nemes125 tűzét, és jó126 fenyítékét soha eléggé nem magasztalhattam, noha 
törvényes Tisztem szerént most már harmadszor esett alkalmatosságom a’ Magyar 
Nemességet Táborba vezetni, és bajnoki tulajdonságaival megesmérkedhetnem, Ezt 
kellene mondanom azon Csapatokról, és Ezeredekről is, mellyek a’ nagyobb távolság 
és egyébb akadályok127 miatt későbben jutnak vala a’ Fő128 Táborba, ha Vélek több129 
ideig lehettem volna: mert Azokat is ugyan egy hazafiúi lélek, tűz és Vitézség élesz-
tette. Egygyik sem volt alábbvaló a’ másiknál; és ha a’ környűlállások megengedték 
volna,130 hogy a’ már kész, és gyakorlott Felkelő Nemesség védelmezhesse Hazáját,131 
bizonyos vagyok benne, hogy a’ Nemzet’ Ősi dicsőségének fenntartására mindnyájan 
hasonló lélekkel, és Vitézséggel törekedtünk132 volna Nevelve ezen szép reménye-
ket,133 a’ Királynak, a’ Kiért fegyvert fogánk, a’ fegyver nyúgvás’ ideje alatt a’ táborban 
személyes jelenléte, és a’ Vitézek’ előmeneteleinek, többszeri megtekéntése, mely ál-
kalmatossággal a’ vitéz fáradságnak és szorgalomnak mindég Ő Felségének tellyes 
megelégedése volt megérdemlett134 jutalma.

Az időknek mostohasága mind ezen szép135 reményeket, és törekedéseket haszonta-
lanokká tevé, és a’ N[emes] Vitézek, a’ T[ekintetes] Karoknak136 és Rendeknek Vezé-
reik és Polgártársaik, kiknek az vala égő kivánságok, és bajnoki elszánások, hogy az el-
lenséget vérek’ kiontásával is kiverjék a’ Hazából, és ennek minden részeit 
megoltalmazhassák, most viszsza térnek137 házaikhoz, a’ nélkűl, hogy hazafiúi czéllyo-
kat elérhették volna. Kisérőjök ezen Nemes Vitézeknek mindazonáltal a’ Királynak 
megelégedése, Kegyelme, és arról való tellyes meggyőződése és egyszersmind abból eredő 
örőme, hogy138 a’ jó viselet, fenyiték,139 és a’ törvényes kötelességeknek hív tellyesittése140 

121  K: <egy> [f. í.: nagyobb]
122  K: Bőös – jav. e.: Bőösön
123  K: közötte – jav. e.: közöttük
124  K: a’ <fegyver> [f. í.: hadi] gyakorlásban
125  K: Nemes – jav. e.: tu[?]
126  K: és <a’> jó
127  K: és egyébb akadályok – beszúrva
128  K: a’<z egygy> Fő
129  K: több – jav. e.: töl[?]
130  K: megengedik vala, [jav. e.: megengedték volna,]
131  K: Nemesség <Sereg> védelmezhesse [jav. e.: védelmezhette] <volna> Hazáját
132  K: törekedtünk – jav. e.: törekedjünk
133  K: reményeket [beszúrva: <és>]
134  K: megérdemlet [emend.]
135  K: ezen <…> szép
136  K: <Státusoknak> [f. í.: Karoknak]
137  K: megoltalmazhassák, <a’ nélkűl térnek> [f. í.: most] vissza [beszúrva: térnek]
138  K: tellyes meggyőződése, [jav. e.: meggyőzetése,] [f. í.: <és egyszer ’s mind>] [bal hasábból beszúrva: és 

egyszer ’s mind [beszúrva: abból eredő] örőme], hogy
139  K: viselet, <és> fenyiték,
140  K: hív <hitő[?]> tellyesittése
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csak ritkán adott helyet a’ törvényes keménységnek, és büntetésnek, – Kisérőjök törvé-
nyes Fővezérjeknek szives hajlandósága, mellyre annyiszor megmútatott tellyes141 Bizo-
dalmok, Szeretetek, és engedelmességek által méltók valának.

Ezekből észre142 fogják venni a’ T[ekintetes] Karok143 és Rendek, melly nehezen eshetik 
szívemnek a’ Nemes144 Felkelő Seregtől való elválás éppen azon időben, midőn az a’ sok ipar-
kodás, és fáradság által már már tökélletes állapotra vitetett,145 minekutánna 6 hónapok alatt 
naponként társaságában146 élvén, egészen147 hozzá szoktam. Ezen148 elválásból eredő szívfáj-
dalmamat egyedűl az enyhítti, hogy a’ jövő két esztendők alatt a’ törvényes hadi gyakorlásuk 
által ezen N[emes] Sereg még mintegy állandóvá tétetik, de leginkább az, hogy kedves baj-
nok társaimat a’ Tekintetes Karoknak149 és Rendeknek kezébe adom, Kik Azokat, a’ kiket a’ 
törvény a’ Hazának védelmére rendelt, különös szeretettel, és hajlandósággal fogják150 ölelni.

Fogadgyák a’ T[ekintetes] Karok,151 és Rendek Polgártársaikat az őket haza kísérő Ve-
zérektől testvéri hajlandósággal, és azon háladással, mellyet érdemlenek azok, kik a’ Hazá-
ért Véreket onták, vagy ontani készek valának, fogadgyák őket mint az152 én nevemben 
általadandókat, és Hozzám különös kötéllel Kapcsolttakat. És153 azon legyenek, hogy mi-
dőn a’ megyebéli Felkelők nemzetségek’ kebelibe érnek, őket ott azon tisztelet és becsűlet 
talállya, mellyet154 fáradságaik, és Vitézségek által megérdemlettek. Azon155 legyenek, 
hogy a’ Bajnoki Lélek, a’ Királyhoz,156 és Hazához vélek szűletett égő szeretet, azokban, a’ 
kiket a’ Törvény az Ország’ védelmére állítt, és a’ kik még ezekhez csatollyák magokat, 
soha ki ne alugyék, sőt még inkább elhatalmazzon, mert ezen kell a’ Haza’ boldogságának 
épűlni, ’s csak ezen lehet megállania. – Ha a’ T[ekintetes] Karok157 és Rendek, Erántam 
annyiszor megmútatott bizodalmok szerint mindazokat, a’ miket a’ Nemes Felkelő Sereg-
nek elbocsáttása eránt csak Tanácsképpen közlöttem, szívelleni és Segedelmeikkel158 elő-
mozdíttani fogják; – ha nagyszívűségek, és159 a’ szegényebb sorsú Nemességhez Általam 
gyakran tapasztaltt atyafiságos hajlandóságok arra bírattatnak, hogy valamelly kitelhető 

141  K: Fővezérjeknek [beszúrva: szives] hajlandósága, [jav. e.: hajdandósága,] mellyre [jav. e.: mellyet] [bal 
hasábból beszúrva: annyiszor megmútatott] tellyes

142  K: Ezekből <kitetszik> észre
143  K: <Statusok> [f. í.: Karok]
144  K: <..> a’ [jav. e.: A’] Nemes
145  K: tökélletes állapotra [jav. e.: állapotba] <ho> vitetett
146  K: társaságában – jav. e.: társaságokban
147  K: egészen – a hasáb bal szélére folytatólagosan betoldva.
148  K: szoktam. <<E……>> Ebből> Ezen
149  K: <Statusoknak> [f. í.: Karoknak]
150  K: <ölelni> fogják
151  K: <Státusok> [f. í.: Karok]
152  K: az [f. í.: mint]
153  K: Kapcsolttakat. <Iparkodgyanak> És [jav. e.: A[?]
154  K: mellyet – jav. e.: mellyét
155  K: megérdemlettek. <azok> Azon
156  K: Lélek, <és> a’ Királyhoz,
157  K: <Státusok> [f. í. Karok]
158  K: és <el> Segedelmeikkel
159  K: és [emend.] <Általak gyakran> és
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móddal ezeknek paripáik meghagyattathatnának, és eltartathatnának, hogy így törvényes 
kötelességeiknek tellyesíttése nékik könnyebben, és kedvessebben eshetne, – ha nem csak 
az elbocsáttás’ alkalmatosságával, hanem a’ törvényes két esztendőnek elfolytában min-
den előadandó esetekben a’ Tisztek felől, vagy más előkelő Férjfiak által a’ fegyverforgatás-
ra kiálló Nemesség felséges hivatallyának mivolttyára, és kötelességére taníttatnék, és el-
méjekbe azon magas gondolkozás módgya öntettnék, hogy mind a’ Hazának 
boldogságára, mind magoknak jobb volttyára nézve, magokat hivatallyokra tölélletessen 
alkalmatosokká tegyék; – Ha végtére a’ T[ekintetes] Karok160 és Rendek e’ folyó esztendő’ 
Aprilis hónapjának 14diken, 825dik szám alatt küldött útasittásomnak161 értelme szerént 
a’ Felkelő Nemességet arra birják, hogy a’ törvényes két esztendőnek elfolyása alatt az Or-
szág által kiszabott Forma ruhát megtartsák, és ez lassanként nemzeti ruhává válván az 
elhatalmazni kezdett ruha162 Luxusnak ez által gát vettessék; – akkor reményleni lehet, 
hogy amaz bajnoki magyar lélek, melly163 Őseinket Világszerte híres, jeles, nagy tettekre 
lobbantá, a’ mostani Nemzetségben ismét felébred, és a’ Nemes Felkelő Sereg a’ Királynak, 
és Hazának legerőssebb védelme és oltalma lészen. És a’ T[ekintetes] Karok164 így egészen 
megfognak várakozásomnak felelni. –

Mind azokat,165 a’ miket a’ T[ekintetes] Karok166 és Rendek kedves Bajnoktársaim-
nak javáért, és kedvéért tesznek, így fogom tekénteni, mintha Magamat illetnének. Je-
lentsék meg otthon lévő Nemes167 Polgártársaiknak, hogy a’ szívesség, és hajlandóság, 
mellyel Bajnok168 Attyokfijaihoz viseltetni fognak, legkedvessebb indúlattyok lesz előt-
tem; – Intsék meg a’ Felkelőket, hogy iparkodgyanak fáradságaik, szorgalmaik, és jó 
erkölcseik által Polgártársaiknak jóvolttyokat, és jóakarattyokat tovább is megérdemle-
ni; – El ne felejtsék, soha, hogy a’ Hazának védelme, és boldogsága rajtok áll – emlékez-
zenek169 meg arról, hogy Királyoknak önnön Kormánnya alatt vitézkedtek, – hogy Én, 
a’ Ki őket szívembűl szeretem, Fővezérjek, és bajtársok voltam és leszek, valamikor a’ 
Hazának java kívánni fogja.

Költ Budán Decembernek [...] napján 1809. József  Nádorispán170

160  <Karok> [f. í.: Rendek]
161  A nádornak a megyékhez 1809. április 14-én kiküldött latin nyelvű utasítása a felkelés megszervezésének 

részletes menetéről. Lásd például: MNL VeML Prot. IV. 1. a. 33. 1809. április 27., 2. sz. 139.
162  K: ruha – a hasáb bal szélére folytatólagosan betoldva.
163  K: amaz <ősi> bajnoki [beszúrva: magyar] lélek, <melly már már gyengűlni kezdett, a’> melly
164  K: <Státusok> [f. í.: Karok]
165  K: azokat – j. e.: azt[?]
166  K: <Státusok> [f. í.: Karok]
167  K: meg <Polgar> [f. í.: otthon lévő] Nemes
168  K: <Felkelő> [f. í.: Bajnok]
169  K: emlékezzenek – jav. e.: <meg>emlékezzenek
170  Kisfaludy valamikor 1809. december 11. után és 18. előtt fordíthatta magyarra a szöveget. A keltezésben a 

nap helyét üresen hagyta. A Hazai és Külföldi Tudósításokban megjelent változat – egyéb eltérések mellett 
– a következő két sorral bővebb: „Kiknek egyébb eránt hosszas Életet, és Egésséget kívánván vagyok / 
A’  Tekíntetes Státusoknak Rendeknek / Jó akarója / Nádor Ispány. [az eredetiben ritkítva szedve – N. Á.]”
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