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Nagy Ágoston

Genealógiai tudatosság Kisfaludy Sándor 
gondolkodásában1

K isfaludy Sándor Degré Alajos megfogalmazásával élve „szerény vagyonú 
birtokos nemes úr volt”. Birtokai Zala vármegyében feküdtek, hat faluban 
szétszórva.2 Az egykori nemesi testőr a hadseregtől való leszerelését, majd 

házasságát követően először a Vas megyei Kámban, felesége famíliájának birtokán 
lakott, majd 1805-től Sümegen élt, ahol házat épített, szőlőket és földeket szerzett. 
A gazdálkodó birtokos nemesek életét élő Kisfaludy számára is igen nagy jelen-
tőséggel bírt származása, melyet a Csák-nemzetségig, s végső soron a honfoglaló 
Szabolcs vezérig vezetett vissza. A bene possessionati, de általában véve a nemesség 
életében a leszármazás tudatosítása és reprezentációja kiemelt szerepet játszott, 
egy-egy nemzetség történetének genealogikus elbeszélése a nemesi identitásnak 
fontos elemét jelentette. A durkheimiánus szociológus, Maurice Halbwachs az 
egyes társadalmi csoportok emlékezete kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a nemes-
ségben, mely szerinte sokáig a kollektív emlékezet egyedüli hordozója volt, „hagyo-
mányok és emlékek szilárdan egybefüggő együttese él nemzedékeken keresztül”. A nemes 
rangja arra épül (s ennek tudatában is van), hogy „az általa viselt cím milyen távoli 
múltra tekint vissza”, „[a]lakja nemesi családok alkotta háttérből emelkedik ki egy olyan 
képen, ahol múlt és jelen olyan szorosan simulnak egymásra és olyan szorosan olvadnak 
össze, mint egy szöveg a rajta elvégzett egymást követő változtatásokkal”. Ez a mivolt 
átháramlik a földre is, s így a birtok „egyéni arculattal rendelkezik, egy nemesi csa-
lád képe és története tükröződik vissza benne”, az ezzel szembeni tisztelet pedig azon 
a meggyőződésen alapul, hogy „a javak birtokosa nem cserélhető föl senki másra, mert 
tulajdonjogát olyan érdemek alapján gyakorolja, amelyekkel kizárólag ő, a családja és a vére 
rendelkezik”.3 Jonathan Dewald az európai nemességről írott munkájában, ezzel 
egybecsengő módon pedig azt hangsúlyozta, hogy: „A földnek jelképes, ugyanakkor 
gyakorlati szerepe volt. Hozzátartozott a nemesség önmagáról alkotott eszményéhez, és köz-
ponti jelentőséggel bírt az önmagáról mások számára nyújtani kívánt kép szempontjából is. 

1 E helyütt szeretném megköszönni Halmos Károlynak a dolgozat kéziratához fűzött értékes 
megjegyzéseit.
2 Degré, 1974. 342–343. A szűkebb értelemben vett famíliához részletesen lásd: gálos, 1934a.
3 HalbwacHs, 2018. 294; 295; 287.
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[…] Összekapcsolni látszott a nemesembert nemzete múltjával, és megadta neki a családfá-
hoz fogható biztos azonosságtudatot.”4 A magyar kontextusban ehhez pontosításként 
hozzátehetjük, hogy a jelenség az ősiség miatt az ősi vagyon valódi tulajdonosát 
jelentő nemzetség, azaz a közös őstől patrilineárisan számon tartott vérrokonokat 
összefogó társadalmi intézmény vonatkozásában merült fel.5 A nemesség számára 
„a rangot adó ősi eredet és a neves családi hősök kijelölése nem csak szimbolikus szem-
pontból [volt] fontos, hanem a birtokokhoz való jog tisztázásában is”.6 Ennek legalap-
vetőbb eszközei a gondosan őrzött nemzetségi levéltárak és a genealógiák voltak. 
A nemesi-nemzetségi kollektív identitást és a rendi státus reprezentációját érintő 

4 DewalD, 2002. 70.
5 Szabó László hangsúlyozta, hogy a sokáig kizárólag a nemességet és a nemesi jogú kiváltságos 
közösségeket jellemző nemzetség „az apaági vérrokonság számontartásának, a házasság szabályozásá-
nak, a nemzetiségnév, a nemesi jog, a nemzetségi vagyon örökítésének intézménye”, amelybe „a már el-
hunyt felmenő, az élő, s az ezután majd megszülető apaági vérrokonok” tartoztak bele, a családba került 
nők csak utódaik révén. Ehhez lásd: sZabÓ, 1980. 86–87. A Czuczor–Fogarasi szótár defi níciója sze-
rint a „nemzetség” (genus, gens, generatio) szélesebb értelmű mint a „család” (familia) fogalma, az 
előbbi ugyanis „magában foglalja az egy tőről eredt rokoncsaládokat mindöszvesen”. cZUcZor–FogarasI, 
IV. 811–812. Ballabás Dániel a „nemesi család” kifejezés helyett az Elefánthyak kapcsán nemesi 
„klánokról” író Fügedi Erik nyomán (vö. FÜgeDI, 1999.), következetesen a „nemzetség” terminust 
használja, amelyen „egy közös őstől fi ágon leszármazó, azonos vezetéknevet viselő személyek összességét” 
érti. ballabás, 2013. 23. A nemzetség ágakra szakadhatott, ahogyan az is előfordulhatott, hogy az 
adott időszakban a nemzetség élő tagjai „egyetlen, szűk értelemben vett családot alkottak”. ballabás, 
2016. 20–21. A több ágra szakadt, adott esetben az ország távoli részein birtokos nemzetségek ese-
tében az összetartozás tudatának mértéke történelmileg változó volt. Tóth Valéria a 13–14. század 
kapcsán igyekezett tisztázni a „nemzetség” terminus történettudományi használatát. Eszerint 
a fogalmat alapvetően két korszakkal kapcsolatban használja a történetírás: egyrészt a honfog-
laláskori „ősnemzetségek” mint a „fi ktív vérrokonság tudatán felépülő, szociálisan tagolt kultikus és 
jogközösségek” kapcsán, másrészt a későbbi, 13–14. századi nemzetségeket illetően, melyeket „feu-
dális nemzetség” vagy „úri, nemesi nemzetség” kifejezéssel jelölnek. Ez utóbbiak „tagjait tényleges 
vérrokonság fűzte össze, azaz a nemzetség közös őstől fi ágon leszármazó rokoncsaládok természetes úton 
létrejött gazdasági és jogvédelmi célzatú társadalmi közössége”, amely „vagyonát »nemzetségi jogon« bir-
tokolta és örökölte”, „kultikus közösséget” alkotott, csoporttudatát pedig „a közös nemzetségnév, szim-
bólumként a közös címer, a jellegzetes személynevek ismétlődése” és a „nemzetségi hagyományok” fejezték 
ki. A 13–14. századi nemzetségeket illetően azzal kapcsolatban merülhet fel kétség, hogy „a rokoni 
kör, amelyre a de genere kifejezés utal, eléggé kiterjedt-e ahhoz, hogy a ’nagycsalád’ jelentésen túlmenő, 
azaz ’nemzetség’ értelmet tulajdonítsunk neki”. A 15–16. századi nemzetségi formációkat, az előbbi-
ektől világosan elkülönítve Fügedi Erik „klánok”-nak nevezte, amelyen alapvetően az egy őstől 
leszármazottak összességét értette. Tóth Valéria arra is felhívta a fi gyelmet, hogy a családi és nem-
zetségi ismérvek elkülöníthetőségének kérdése a „nemzetség (vagy tágabban a közösségszervező erők) 
időbeli dinamikájára is rávilágít”, azaz, „hogy egy vérségi közösség meddig minősül családnak, és mettől 
kezdve tekinthető nemzetségnek”, „[e]gy életerős nemzetség ugyanis idővel ágakra bomlik, amelyek később 
új, önálló nemzetséggé erősödnek, míg mások stagnálnak vagy kihalnak”. TÓTH, 2014. 473–476. Kisfaludy 
egy fi kció alapján a honfoglalókig, oklevelesen a Csák-nemzetséghez visszavezetett származás 
tudatának tükrében a „nemzetség” kifejezést hol tágabb, hol szűkebb értelemben használta: be-
szél de genere nemzetségekről, a Kisfaludy nemzetségről, ennek élő vagy kihalt ágairól, de adott 
esetben alkalmazta a „familiá”-val párhuzamosan, azzal szinonim értelemben is. A továbbiakban 
Kisfaludy fogalomhasználata, illetve a Ballabás Dániel által proponáltak nyomán alapvetően a tá-
gabb értelmű „nemzetség”, esetenként – az ág vagy kifejezetten a nagycsalád értelmében véve – 
a „familia” fogalmát használom, tekintetbe véve, hogy az adott megnyilatkozások mögött mindig 
ott munkált a széles értelemben vett nemzetségi tudat.
6 VIcZIáN, 2006. 153. Lásd még: VIcZIáN, 2008.
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szimbolikus értelemben a nemesség „genealógiai tudatossága” (genealogical aware-
ness) nyomán a bizonyos okok miatt emlékezetre méltó ősök szelektív katalógu-
sa hagyományozódott át generációról generációra.7 A magyar nemesség vitézi 
ethoszához, eredetéhez, honvédelmi kötelességeihez (inszurrekció) és történelmi 
tapasztalataihoz illeszkedve is általában a katonáskodó elődöknek biztosított ki-
emelt helyet egy-egy nemzetség emlékezetében. Jogi szempontból a leszármazás 
pontos és igazolható számontartása mindenekelőtt az „ősi” javakat illető nemesi 
öröklési jog, a „törvényes öröklés” sajátosságaiból fakadóan volt nélkülözhetetlen 
a jogigények érvényesítéséhez.8

Kisfaludy genealógiai tudatossága kapcsán mindenekelőtt három kérdés merül 
fel. Egyrészt, hogy mi módon határozta meg önmagát a nemzetség és a saját ág 
történetéhez való viszonyában, hogyan tekintett a genealógiai láncolatban elfoglalt 
helyére. Másrészt, hogy amikor genealogikusan érvelt (esetleg maga is genealógiát 
írt), hogyan írta bele a nemzetséget, ágat, szűkebb famíliát, illetve a saját személyét 
a nemesség, a nemesi nemzet történelmébe. Végül, hogy a genealogikus szemlélet 
nyomán kialakított narratív mintázatok bizonyos elemeit hogyan instrumentali-
zálta egyes magánjellegű szövegeiben, illetve korának nemességével kapcsolatban, 
politikai szándékkal a szélesebb nyilvánosság számára.

A Kisfaludyakról,9 csakúgy mint a Csák-genusról,10 számos tudományos igényű 
genealógiai tanulmány jelent meg a múltban, s egy kései leszármazott, Kisfaludy 
László tollából a közelmúltban napvilágot látott egy átfogó, genealógiai szemlé-
letű családtörténet is (Nagy Imre nyomán kiegészített nemzedékrendi táblákkal 
együtt).11 Ezért jelen dolgozatnak nem célja sem a genealógia és a családtörténet 
homályos foltjainak kiegészítése, korrekciója, sem pedig az, hogy a nemzetség, il-
letve az idősebb ág a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött ar-
chívumát leírja, annak sorsát nyomon kövesse.12

Az általam vizsgált források – zömmel egodokumentumok, ritkábban a szűkebb 
vagy szélesebb nyilvánosságnak szánt szövegek – túlnyomó része a közép-, illetve 

7 A katonai jellegű genealógiai tudatossághoz a kora újkori Litván Nagyfejedelemség nemességét 
illetően lásd: RAILAITĖ-BARDĖ, 2013; RAILAITĖ-BARDĖ, 2018. Politika és genealógia összefüggéseiről 
a Zrínyiek eredete kapcsán: beNe, 1996.
8 A nemesi öröklési jog áttekintéséhez: HOMOKI-NAGY, 2000.
9 sZoPorI NagY, 1884; NagY, 1896.
10 NagY, 1885; NagY, 1886; loVas, 1936.
11 KIsFalUDY, 2004. Kritikájához, illetve a további kutatások lehetséges forrásaihoz, irányaihoz: DO-
MINKoVITs, 2004.
12 Lásd Kisfaludy Sándor testvérének, Mihálynak az unokája, Kisfaludy Zoltán Lajos tápi plé-
bános által 1903-ban letett Kisfaludy-család idősebb ágának levéltárát (P 431) a családi fondok 
között, melyben az 1526–1892 közötti időszakból található 5 nagydoboznyi évrendezett irat 
elenchusokkal. Vö. baKács–DáVID, 1968. 427. A közel félezer Mohács előtti oklevél a P szekcióból 
a Q 106 törzsszám alá került át. Ez a 13. és a 16. század közötti okleveleket tartalmazza, a dip-
lomák zöme túlnyomóan a 14. és 15. századból származik. Ennél jóval gazdagabb, 19 csomónyi 
iratot tartalmaz a Kisfaludy család ifjabb ágának levéltára (P 430) az 1527–1858 közötti időszak-
ból, amit a költő névrokona, Kisfaludy Sándor badacsonyi földbirtokos tett le a 19. század végén. 
Ebből a kiugróan nagyszámú – ezernél is több – Mohács előtti diplomát a Q 105 alatt helyezték 
el. Vö. baKács–DáVID, 1968. 426–427. Ezt a levéltárat őrizte a 19. század közepén apja, Kisfaludy 
Ádám halálát és az osztályt (1819) követően a legidősebb fi úként Kisfaludy János vasi főszolga-
bíró (1786–1858). (DoMINKoVITs, 1993. 83–85.)
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időskorú Kisfaludy Sándor tollából származik. Ennek egyrészt lehettek életkori 
okai, másrészt úgy tűnik, Kisfaludy jó ideig – 1816-ig, az anyai jószág felosztásá-
nak felmerüléséig13 – nem szorult rá sem a szűkebb famílián belül, sem azon kívül 
folytatott levelezésében az erőteljes genealógiai argumentáció alkalmazására. Az 
idősebb ág levéltárának őrzésével, rendezésével, illetve a testvérek jogainak vé-
delme érdekében folytatott pereskedéssel kapcsolatos feladatok csak apja halálát 
(1825) követően szálltak rá mint a legidősebb fi úra. A származására büszke fi atal 
és művelt katonatiszt szocializációja révén korábban is rendelkezett a famíliájáról, 
nemzetségéről való genealógiai-történeti tudás bizonyos szintjével, s egyéni em-
lékezetét is igen jelentős mértékben formálták a nemzetségi kollektív emlékezet 
jelentette keretek. A források alapján úgy tűnik, hogy a genealogikus emlékezeti 
gyakorlatok csak később nyertek refl ektált, rendszeres módon kifejtett formát.

Az idősebb ág levéltárának őre, a „genealogikus tekintet” 
és a középkori oklevelek patrimonizációja

Kisfaludy már 1818 körül, apja készülő testamentumáról értesülve foglalkozott 
a nemzetség levéltárának sorsával.14 Idősebb Kisfaludy Mihály 1825-ös halálát 
követően, mint a legidősebb fi vér, ő kezelte a nemzetség idősebb ága által őrzött 
iratanyagot.15 E levéltár ritka gazdagságát Nagy Imre nyomán Kisfaludy László 
a Kisfaludyak életformájával magyarázta, s hangsúlyozta, hogy nem annyira a ka-
tonáskodásban tüntették ki magukat, hanem elsősorban birtokaik rendezésével, 
gyarapításával foglalkoztak, ideértve a folytonos birtokpereket is. A nemzetség 
emlékezete azonban nem az előbbieket, hanem a vitézkedő ősöket őrizte meg.16 
Kisfaludy Sándor a nemzetség történetéről generációk során áthagyományozott, 
majd általa kiegészített és a nemesi-nemzeti narratíva keretei közé illesztett elbe-
szélésben már a legnagyobb természetességgel állíthatta, hogy a nemzetség jellem-
vonása nem a józan, gazdálkodó életvitel vagy polgári hivatás vállalása, hanem „a’ 
bajnok hírre, névre vágyás szomja, vagy inkább nyavajája”.17

13 Úgy vélte, hogy a felosztást „Nanicza” húga (Kisfaludy Anna) sürgeti, melyet a vagyon elapró-
zódása miatt károsnak tartott. Ennek megakadályozására egy másik osztálymódot („Projectum”) 
terjesztett apja, idősebb Kisfaludy Mihály elé. Kisfaludy Sándor id. Kisfaludy Mihálynak, Sümeg, 
1816. szeptember 11. (KIsFalUDY Sándor Minden Munkái, a továbbiakban: KSMM, VIII. 309–316, 
melléklete: 684–687).
14 „Ha […] Uram Atyám vélem valamit közleni szándékoznék, akár mire nézve, példának okáért a’ familia 
levelekre nézve, méltóztasson vélem akár mikor parancsolni, én mindgyárt felmegyek. Jobb az ilyen dolgot 
mennél előbb cselekedni, és nem utolsó szempillantásra hagyni.” Kisfaludy Sándor id. Kisfaludy 
Mihálynak, [h. n.], 1818? (KSMM, VIII. 360–361.)
15 A Tripartitum vonatkozó részének (I. rész, 42. cím), illetve az 1659:43. tc.-nek megfelelően. Az 
apa utáni örökösödéskor a legidősebb fi ú többletjogát és -kötelességét jelentette, hogy a nem-
zetség fekvő jószágaira és birtokjogaira vonatkozó – ingónak számító – okiratokat neki kellett 
őriznie, ha valamely testvére perbe bocsátkozott, számára a szükséges iratokat át kellett adnia 
(ezek visszaadására büntetés terhe mellett kényszeríthette is az osztályosokat), felperesként vagy 
alperesként perbe szállnia. (HOMOKI-NAGY 2000. 217.)
16 KIsFalUDY, 2004. 6–7.
17 KIsFalUDY, 1893a. 696.
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A genealógia és az iratanyag ismeretében Kisfaludy Sándor a levéltár jelentő-
sebb bővülésére és fogyatkozásaira is magyarázattal tudott szolgálni. Például az 
archívum Kisfaludy Mihály és Sitkay Zsuzsanna házassága révén a „Sitkay, de ge-
nere Jáák” nemzetség magvaszakadtával egy újabb nemzetség levéltárával bővült, 
ugyanakkor az 1809-es osztrák–francia háború során, amikor Sándor apjának, idő-
sebb Kisfaludy Mihálynak feldúlták téti házát, az akkor nála őrzött iratok közül 
„temérdek levelet öszvetéptek”, a javarészt papírra írt 15–17. századi iratoknak, a per-
gamenre írott okleveleknek viszont „békét hagytak”. A „tépett levél darabokkal egy 
másfél mérős zsák tellett meg”, melyeket Kisfaludy Sándor később mint haszontalan 
iratokat elégetett.18

A rendi korszakban az iratok megőrzése „elemi érdeke volt a nemesi családoknak”, 
ugyanis központi nyilvántartások híján a bene possessionati számára az oklevelek 
a birtokot, osztályt, öröklést stb. illető ügyekben, a jellemzően hosszúra nyúló pe-
rek sikeres lefolytatásához nélkülözhetetlenek voltak. E levéltáraknak egyszerre 
volt tehát nagyon gyakorlatias jogi, illetve a gazdasági iratok megőrzése révén 
gazdálkodás-nyilvántartási, valamint egy, a minél ősibb eredet felmutatásán ke-
resztül rangot vindikáló szimbolikus funkciója.19 A hagyományos funkciók mellett 
Kisfaludy esetében, élénk történeti érdeklődésének köszönhetően, már számolha-
tunk egy újabb elemmel, az őrzésében lévő nemzetségi levéltári anyag „patrimo-
nizációjával” is. Eric Ketelaar holland levéltáros az örökségtudat kialakulásának 
14–17. századi nyomait kutatva arra jutott, hogy egyes esetekben a famíliák „ge-
nealogikus tekintete” (genealogical gaze) már ekkoriban, a modern örökségfogalom 
kialakulását megelőzően megőrzendő, bővítendő és átörökítendő kulturális jó-
szággá változtatta a családi archívumokat. Bár a különféle nyilvántartások létreho-
zói mindig a jövő felé is tekintenek, de minőségileg különböző esetet jelent, ha nem 
pusztán a folyó ügyek biztosítékaként kezelik az iratokat, hanem azokat egyúttal 
örökségként ruházzák át az utókorra, arra számítva, hogy az majd mint kulturális 
értékre fog ezekre tekinteni. Ezen gyakorlatok révén a jogbiztosító oklevelekből 
egyúttal történeti monumentum, történeti forrás keletkezik.20 Kisfaludy Sándor 
kezelésében az archívum rangot megalapozó, jogbiztosító és gazdasági funkciója 
mellett már megjelentek az egyes történeti értékkel felruházott iratcsoportok patri-
monizációjával kapcsolatos gyakorlatok is.

A nemzetségi archívumok hagyományos funkciói mellett ez utóbbi újszerű szem-
lélet megjelenését jelzik Kisfaludy levelezésének a levéltárra, illetve az azzal kap-
csolatos feladataira vonatkozó megjegyzései is. 1835-ben, gróf Teleki Józsefnek írott 
levelében többek között azzal indokolta lemondását akadémiai tagságáról, hogy 
a gazdasága gondjai mellett „a’ nemzetségi jusok védelmének törvényes kötelessége” 
(tudniillik a legidősebb fi úként és a levéltár kezelőjeként) nem enged időt számára 
az irodalommal való foglalatoskodásra.21 1833-ban, Döbrentei Gábor akadémiai ti-
toknoknak arra a felszólításra válaszul, hogy a Magyar Tudós Társaság vidéki tagjai 
számoljanak be tevékenységükről, a megyéjében fellelhető „magyar nevezetességeket” 

18 KIsFalUDY, 1893a. 695.
19 VICZIÁN, 2006. 146–147.
20 KeTelaar, 2007; KeTelaar, 2009.
21 Kisfaludy Sándor [gróf Teleki Józsefnek], Sümeg, 1835. július 29. (KSMM, VIII. 546; 547.)
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illetően „némelly okleveleket” említett nemzetségének általa kezelt levéltárából, me-
lyek „1198-dik esztendőtől folynak-le az ujabb időkig”. Mivel ezek „sok históriai, politikai, 
diplomatikai adatokat” tartalmaznak, s Horvát István történész kutatásai nyomán „né-
mellyekben nagy világíttásúl szolgálhatnak”, ezért felajánlotta, hogy a közgyűlések al-
kalmával felolvas néhányat.22 1837. augusztusában ismét írt Toldynak az akadémiai 
titkárság újabb fi gyelmeztetésére. Itt az akadémikus teljesítményként elszámolható 
foglalatosságai közül megemlítette a nemzetség archiváriusaként végzett tevékeny-
ségét is: „Foglalkozom Nemzetségem’ számos régiségekkel biró levéltárának rendbe szedésé-
vel: mellyből talán némelly régi, magyar, oklevelekkel is fogok utóbb a’ T. Társaságnak szol-
gálhatni.”23 Ez esetben tehát az okleveleknek a nemesi nemzet szempontjából értékes 
kulturális jószágokként való örökségesítéséről van szó.

Mint a levelezésből kiderül, Kisfaludy a nemzetségi levéltár – nyilvánvalóan 
újabb és újabb iratokkal bővülő – anyagának őrzésén, kezelésén túl annak feldol-
gozásához, rendezéséhez is hozzálátott. Az ehhez szükséges háttérképzettségként 
leginkább félbehagyott jogi tanulmányai jöhettek szóba. Bár Pozsonyban a két böl-
cseleti osztályt követően egy évig jogot hallgatott, s apja mellett rövid ideig patva-
ristáskodott is, ám jogakadémiai végzettséget végül nem szerzett. Saját bevallása 
szerint sohasem volt igazán képzett a hazai jogot illetően, ami világossá válik bir-
tokügyleteivel kapcsolatban folytatott levelezéseiből is. Jogsegélyért nemegyszer 
testvéréhez, az ügyvédi vizsgát tett Boldizsárhoz (Bódi) volt kénytelen fordulni.24 
Egy helyütt vallott arról is, hogy az oklevéltanban való jártassága komoly kívánni-
valókat hagyott maga után. Egyik perének rendezése kapcsán a következőket írta 
a vele sógorságban álló Szegedy Ferencnek: „Én annyi bizodalommal vagyok embersé-
gedhez és egyenességedhez, hogy noha tudom, hogy Diénes [az ügyvéd – N. Á.] minden-
ben a’ te részedre köteles hajlani, és én Verbőcziánus Diplomaticus nem vagyok, még is csak 
magam megyek ki […].”25

Képzettségbeli hiányosságai ellenére mind a középkori okleveles, mind a későb-
bi iratanyagot a maga módján jól kellett ismernie és biztosan kezelnie. A levéltár 
iratanyagának gyakorlati – folyó peres ügyekben való – használatát példázza az az 
1836-os reverzális, amelyet Kisfaludy állított ki a Magyar József ügyvédnek má-
solásra kiadott, majd visszakapott 19. század eleji iratokról.26 A levéltár a nemes-
ség középrétegéhez tartozó régi nemzetséghez mérten meglehetősen kiterjedtnek 
számított, a középkori diplomák versóján található jelzetek (fasciculus és numerus) 
alapján úgy tűnik, az anyag használhatóságát szem előtt tartva a jogbiztosító ira-
toknak már a korban megtörtént egyfajta rendezése.27 Kisfaludy minden bizony-
nyal ezt a praktikus célú rendezést folytatta, egyúttal azonban a nemzeti történeti 
értékekre nyitott rendezési tevékenysége során bizonyos okiratokat ideiglenesen 
kiemelt az iratanyagból. 

22 Kisfaludy Sándor Döbrentei Gábornak, h. n., 1833. április 20. (KSMM, VIII. 513.) Egyébként egy 
helyütt ebben a levélben már hivatkozott a Szabolcstól való származás képzetére is (517.).
23 Kisfaludy Sándor Schedel [Toldy] Ferencnek, h. n., 1837. augusztus 17. (KSMM, VIII. 564.)
24 Kisfaludy Sándor Szegedy Ferencnek, Sümeg, 1821. március 27. (géFIN, 1933. 274.)
25 Kisfaludy Sándor Szegedy Ferencnek, Sümeg, 1821. április 3. (géFIN, 1933. 278.) 
26 MTA KIK Kt. Ms. 6228/35.
27 SZŰCS, 1954. 96–97; baKács, 1955. 7; KállaY, 1972. 123. A „családi levéltárakról” részletesen lásd 
még: cZobor, 1940–41.
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Kisfaludy kiemelkedő szerepe a magyar középkort illetően, a népszerű roman-
tikus nemesi-nemzeti történelmi nagyelbeszélés kimunkálásában közismert, bár 
a szó szorosabb értelmében vett – önálló forráskutatáson, illetve a kútfők kriti-
kai értelmezésén alapuló – történeti munkát nem alkotott, eltekintve az 1809. évi 
inszurrekció történetétől, amely egy hivatalos műveleti napló és egy nemesi-nem-
zeti szempontú hadtörténeti elbeszélés jellemzőit ötvözte.28 Ám ez nem is volt célja. 
A részben nyugati hatásokat közvetítő regeműfajt,29 majd később a hazafi as törté-
nelmi drámát látta a maga részéről – különösen a gyermekeket nevelő anyák és 
az ifjúság körében – a leginkább alkalmasnak a patrióta-nemzeti emocionális és 
értelmi kötelékek, a nemesi-nemzeti történeti tudat formálására és terjesztésére, 
illetve az idealizált nemesi életforma historizálásán keresztül a jómódú köznemes-
ség kollektív identitásának megerősítésére.30

Az intézményesülő és professzionalizálódó nemesi szemléletű nemzeti törté-
netírás (közte az ehhez nélkülözhetetlen segédtudományok) ígéretét Schwartner 
Márton egykori pesti egyetemi tanítványa, az országos könyvtár őre, Horvát István 
munkásságában látta beteljesedni.31 Bár Horvát famíliája, bátyja, a Szekszárdon 
lakó János nevében többek között id. Kisfaludy Mihállyal is végül eredménytele-
nül végződő birtokperben állt, úgy tűnik, ez egyáltalán nem akadályozta köztük 
a későbbi kölcsönösen tiszteletteljes viszonyt.32 Ismertségük régebbi keletű volt, 
Fejér György már 1818-ban említette Horvátnak, hogy Kisfaludy Sándor nagyra 
becsüli őt. Horvát adminisztrálta a jutalomtételek kidolgozását és referálta az ille-
tékes bizottság felé a Marczibányi-jutalomra felterjesztett munkákat (az 1818-ban 
megjelentek közül Kisfaludy regéinek újrakiadása lett a díjazott),33 a harmincas 
évek elejének élesedő irodalomkritikai vitáiban pedig demonstratívan kiállt az 
idősödő költő mellett (mint az 1833-as Kisfaludy és Vörösmarty között megosztott 
akadémiai nagyjutalom esetében), aki viszont az előbbi, a történeti forráskutatás-
sal kapcsolatos tevékenységét méltatta.34 Horvát 1833-ban, Kisfaludy Munkájiról 
írott igen kedvező bírálatában a genealogikus argumentáció elemeit alkalmazva 
a szerző biográfi ájába beépítette az előkelő származásnak a költő személyiségének 
kialakulásában, fejlődésében játszott szerepét is: „Ő ditső eredeténél fogva nemesebb 
ágnak sarjadéka levén, ’s öseinek ditső tetteik által is minden nagyra serkentetvén, mineku-
tána a’ természettől éles elmét, érzékeny szivet, magos felemelkedhetést, eleven ’s termékeny 
képzelő tehetséget nyert.”35

28 Részletesen lásd: reIsZ, 2009. 255–266.
29 FENYŐ, 1960. 
30 Ennek hátteréhez mindenekelőtt lásd: Kisfaludy Sándor [gróf Dessewffy Józsefnek], h. n., 
[1817]. (KSMM, VII. 327; 333–338.)
31 Horvát István pályájának egyes szakaszai ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a magyar nyel-
vű nemzeti tudományosság intézményesülésével a professzionalizáció nem szükségszerűen járt 
együtt. Történeti etimologizálásai, őstörténeti kutatásai egyfelől létező közösségi-politikai igényt 
szolgáltak ki, másfelől viszont a szakszerűsödő irodalmi-tudományos élettel olyan konfl iktusok-
hoz vezettek, mely az akadémiai intézményes térből való kivonulásához vezetett. Vö. soÓs, 1984.
32 Vass, 1895. 28–29; 241; 331.
33 Vö. KolláNYI, 1910. 41; 45.
34 Vass, 1895. 467–470.
35 HorVáT, 1833b. 108. 
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A 19. század első harmadában a 18. századi előzményeket (Pray György, 
Cornides Dániel) és Schwartner Márton németes, elméleti jellegű oklevéltani tö-
rekvéseit követően a hazai történeti segédtudományok, mindenekelőtt a diploma-
tika, a genealógia, a címer- és pecséttan anyanyelven való művelése is fejlődésnek 
indult. A „magyar nyelvű, magyarországi forrásbázison alapuló diplomatika és genealó-
gia” kialakításának kulcsszereplője Horvát István volt.36 Pályafutásának második 
szakaszában a segédtudományok művelése a magyar nyelv ügyével fonódott ösz-
sze, és „mindenekelőtt nacionalista szellemben megfogalmazott elveinek alátámasztását 
szolgálta”.37 A Schwartner könyvéről folytatásokban megjelentetett bírálata egy, 
a hazai viszonyokra adaptált, a jogi gyakorlatban alkalmazható oklevéltan megte-
remtését proponálta. Horvát nagy volumenben végezte az oklevelek gyűjtését és 
másolását.38 A diplomatikához hasonlóan a genealógiát is praktikus tudomány-
ként, a magyar nemesség számára jelentett hasznossága felől fogta fel. Ezirányú 
kutatásainak eredményeként látott napvilágot 1820-ban a 108 magyar „hazabé-
li” és „jövevény” „gyökeres nemzetséget” rekonstruáló munkája,39 amely poli-
tikai-társadalmi célt is szolgált: igazolni és védelmezni kívánta a nemesség sok 
évszázados történelmi jogait.40 A magyarság dominanciájáról alkotott elképzelé-
se, a nemzeti tudományos-kulturális intézményrendszer kiépítésében játszott sze-
repe, valamint a nyelvkérdésben vallott, politikai értelemben radikális felfogása, 
csakúgy, mint a megnyilatkozásait jellemző hevesség, illetve az ország nem ma-
gyar ajkú etnikai közösségeivel szembeni intolerancia, igen közel állt Kisfaludy 
ekkori nézeteihez is.

A 18–19. század fordulójának történetírásban nem volt jellemző a birtokos nem-
zetségek levéltári anyagának használata, ismerete, aminek legfőbb okát Szűcs Jenő 
abban jelölte meg, hogy ezeket birtokosaik féltékenyen őrizték, hisz a „korabeli 
joggya korlatba ágyazva a családi birtokok megvédésének, uj birtokok peres uton történő 
megszerzésének fortélyos eszközéül szolgáltak”. Ennek következtében „inkább csak ki-
vételképpen” juthattak hozzá a történetírók egy-egy oklevélhez ezekből az archí-
vumokból.41 A Kisfaludyak idősebb ágának levéltárában található 13–14. századi 
okleveles anyag patrimonizációja az archívum őrének, Kisfaludy Sándornak kö-
szönhető, ugyanis ő volt az, aki többet ezek közül Horvát István rendelkezésére bo-
csátott, illetve az Akadémia nyilvánossága előtt maga tervezett ismertetni. Horvát 
egy forráskritikai megjegyzésekkel és igényes rézmetszetes reprodukciókkal42 
megjelentetett szakszerű diplomatikai forráskiadás-cikksorozat második darabja-
ként, az ekkoriban általa szerkesztett Tudományos Gyűjtemény 1833. évi 2. számában 

36 soÓs, 1993. 45. Horvát diplomatikai törekvéseihez és ezek politikai vonatkozásaihoz, a széle-
sebb kontextusra tekintettel lásd még: soÓs, 1988.
37 soÓs, 1993. 50–53; soÓs, 1996. 77–78.
38 soÓs, 1996. 79–80.
39 HorVáT, 1820.
40 soÓs, 1996. 82–83. Soós István a tudománytörténet oldaláról azt a következtetést vonta le, hogy 
Horvát húszas évekbeli munkásságában a genealógia szolgálólányszerepre „degradálódott”. Ha 
a történetírás vagy a segédtudományos diszciplínák fejlődésének szempontjából visszalépésnek 
is tűnnek Horvát ezirányú törekvései, kétségtelen, hogy társadalmi-politikai értelemben a me-
gyéket és az országos politikát domináló jómódú birtokos nemesség létező igényét szolgálták ki.
41 SZŰCS, 1954. 92.
42 Ezek rajzolója és metszője Miskovits Moyses volt.
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közölt egy 1305-ben a székesfehérvári káptalanban kelt oklevelet a Kisfaludyak 
„ifjabb ágához” tartozó Kisfaludy János vasi főszolgabíró által őrzött nemzetségi 
levéltárból.43 Negyedik darabként pedig a Kisfaludy Sándor által őrzött „idősebb 
ág” archívumából adta közre Róland Nádor Ispánynak 1253-dikban Julius Hónap 6-di-
kán költ Óklevelét44 (1. sz. kép). Az 1253-ból származó oklevél közlését számos má-
sik követte a lap 1833-as és 1834-es későbbi számaiban, hasonló formában. Horvát 
a Kisfaludyak idősebb ágának levéltára45 mellett a Nemzeti Múzeumnak adomá-
nyozott oklevelekből, a Pesti Egyetem Pray György-féle gyűjteményből, illetve – 
a patrimonizációra való nyitottság függvényében – több egyházi és magánarchí-
vumból, köztük a sajátjából, valamint a már említett Kisfaludy János által őrzött 
anyagból is jelentetett meg iratokat.

„Róland Nádor Ispány” oklevelének kiadásához fűzött végjegyzetében Horvát 
felhívta a fi gyelmet a forrás lelőhelyére is: „Találtatik ezen Óklevél Tek. Tudós 
Kisfaludi Kisfaludy Sándor Urnak, több Ts. Ns. Vármegye Tábla birájának, ki szin-
te Szabolts Vezérnek és a’ Tsák Nemzetségnek ditső maradéka, gazdag Levéltárában.”46 
Az irat rézmetszetes reprográfi áját pedig Kisfaludynak mint a „Magyar Költés 
Herkulesének” ajánlotta. Horvát megjegyzéseivel nem csupán a Kisfaludy Sándor 
által őrzött archívum történeti jelentőségét hangsúlyozta, de Kisfaludy mint nem-
zeti költő, s egyúttal mint törzsökös nemzetségből származó magyar nemes – és 
nemzetsége – nyilvános imázsát is formálta. A „gyökeres” nemzetségekről szó-
ló munkájában Anonymusra és Kézaira hivatkozva már bizonyítottnak látta, 
hogy a Csák-genus (Chaak) attól a Szabolcs vezértől származik (vagy annak tör-
zsöke), „kinek ELEUD nevü Atyja egy vala a’ Hét Magyar Vezérek közűl”, valamint 
okleveles kutatásai alapján azt, a modern genealógia által már cáfolt állítást is,47 
hogy a gróf Csáky ág „e’ Nemzetségből vészi eredetét”.48 Ugyanakkor a Tudományos 
Gyűjteményben megjelent oklevélpublikációban tűnt fel először a nyilvánosság 
előtt a Kisfaludyak Szabolcstól való származásának egy diplomatikában jártas tör-
ténész által hitelesített képzete.

A Kisfaludyak ősiségét hangsúlyozó, a korabeli birtokos nemesség körében köz-
tiszteletben álló, professzionalistának tartott Horvát István által legitimált genealó-
giai narratíva értelmében tehát a nemzetség végső soron Szabolcstól, azaz honfog-
lalók egyikétől származott. A Kézai-féle elbeszélés szerint Szabolcs a Pannoniába 

43 HorVáT, 1833a. Kisfaludy Jánoshoz lásd: DoMINKoVITs, 1993. Továbbá: KIsFalUDY, 2004. 125–126.
44 HorVáT, 1833c. 
45 Ezek a következők voltak: a székesfehérvári káptalannak a Gútkeled-nemzetség számára 1246-
ban kiadott oklevele (HorVáT, 1833d), a vasvári káptalan 1300. évi oklevele Miklós bán fi ai részére 
(HorVáT, 1833e), a veszprémi káptalan 1335-ben Nemptii Heym mesternek és öccsének, Pál mes-
ternek kiállított oklevele (HorVáT, 1833f), Miklós macsói bán 1338-as ítélőlevele Lekcsei András 
mester perében (HorVáT, 1833g), Kun László 1273. évi adománylevele a sitkei nemeseknek (HOR-
VáT, 1834a), Nagy Lajos 1369. évi kegyelemlevele Benedek bolgárországi bán és atyafi ai részére 
(HorVáT, 1834b), a Gútkeled nemzetség 1300-ban kelt osztálylevele (HorVáT, 1834c), valamint 
Károly Róbert 1327-es oklevele a Ják nemzetségből származó egyik Sitkei kérelmére (HorVáT, 
1834d). 
46 HorVáT 1833c. 87. Ezt Kisfaludy János vasi főszolgabíró kapcsán is hangsúlyozta. Lásd: HorVáT 
1833a. 45.
47 KIsFalUDY, 2004. 41–42. A nemzetségből származó Csáky família nem azonos a grófi  családdal.
48 HorVáT, 1820. 50–51.
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vonuló hét kapitány egyike volt,49 míg Anonymus szerint a szkítiai szövetségkö-
tésben részt vevő fejedelmek egyikének, Elődnek a fi a.50 Ugyanakkor mindketten 
az Árpád-kor egyik leghatalmasabb nemzetsége, a Csák-genus őseként tekintettek 
rá. Kisfaludy Sándor genealogikus gondolkodásában részben Horvát kutatásai 
nyomán tudatosodott, kapcsolódott össze a nemzetség Szabolcstól való eredeté-
nek mitikus képzete az Árpád-kori Csák-nemzetségtől való oklevelekkel adatol-
ható leszármazás tudatával, s az ismert családfával. Ez a képzet a gyakorlatban 
– a Werbőczy-féle una eademque libertas fi kciója ellenére – de facto és de jure is igen 
heterogén, tagolt nemesség egészén belül nemcsak történeti jogon vindikált meg-
különböztetett helyet az amúgy is oklevelekkel igazolhatóan igen régi nemzetség-
nek és a saját ágának, de egyúttal annak kétségtelen bizonyítékául is szolgált, hogy 
a honfoglalóktól származtatott nemzetség kétségtelenül etnikailag magyarnak szá-
mít (szemben a későbbi jövevényekkel).

Kisfaludy Horvátnak írott levelében elsőként tolmácsolta, hogy a zalai nemesség 
üdvözölte a folyóirat új irányát, diplomatikai cikkeit, majd megköszönte a gesztust 
(s egyúttal Horvát ugyane lap hasábjain megjelent kedvező recenzióját munkái-
nak újabb kiadásáról).51 Ezzel együtt megerősítette arra nézvést, hogy folytathatja 
oklevéltani kutatásait a hozzá eljuttatott anyagon: „A’ régi okleveleket el ne hagygya 
Uram Öcsém. János Öcsémnél, mint tudva van, most is mintegy örven darab vagyon Uram 
Öcsémnek szolgálattyára. Ha Pestre megyek, innen hazúl is viszek ismét egynehányat ma-
gammal. Sok ideig csak a’ mi levéltárunk is elegendő érdekes régi oklevelekkel szolgálhat 
Uram Öcsémnek.”52 1835 februárjában ismét emlékeztette Horvátot, hogy a Pesten, 
János öccsénél hagyott ötven oklevélhez reverzális ellenében bármikor hozzáfér-
het. Jelezte, hogy ugyan formaságról van szó, de mivel „a’ levéltárra nézve” ő a nem-
zetség „számadója”, a „felelet’ terhe” erre kötelezi. Ígért továbbá egy V. István által 
kibocsátott adománylevelet is Halimba és Csékút nemzetségi jószágokról, melyek 
akkoriban is a Kisfaludyak birtokában voltak, sőt megfogadta, hogy amíg él, „illy 
régi, nagyobb, kisebb becsű régi levelekkel” elláthatja Horvátot.53 A Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárának Q szekciójába átkerült Mohács előtti oklevelek 
között több mint egy tucat 19. századi másolatot is találhatunk ugyanattól a kéz-
től. Mint az Erzsébet királyné által kiállított 1288-as diploma másolatából kiderül, 
ezt a „Csák nemzetségéből leszármazott ünnepelt magyar költő levéltárából” írták le.54 
Ennek eredetije azonban vásárlás útján Szily Kálmántól került a Nemzeti Múzeum 
Törzsanyagába, majd onnan az Országos Levéltárba, mellyel 1934-ben egyesítették 
a múzeum levéltári osztályát.55 Hasonló utat járt be a Horvát által közölt Roland 
nádor-féle 1253-as oklevél is.56 A másolatok egy részén, utolsó foliójuk versójának 

49 KéZaI, 1999. 104.
50 aNoNYMUs, 1999. 14; 25–26. Kézainál Előd Árpád nagyapja, Álmos apja és Ügyek fi a. Előd kilé-
tének kérdéséhez lásd: KrIsTÓ, 2000.
51 Vö. Vass, 1895. 432–433.
52 Kisfaludy Sándor Horvát Istvánnak, Sümeg, 1833. június 14. (KSMM, VIII. 535.) 
53 Kisfaludy Sándor Horvát Istvánnak, Sümeg, 1835. február 24. (KSMM, VIII. 543–544.)
54 MNL OL DL 68191 (Q 106 / 410). „Ex Archivo Sp[ecta]bilis ac Perillustris Domini Alexandri Kis-
faludy de Eadem descendentis generis Chák Poetae Hungari celeberrimi, fi delem hanc Copiam descripsi.”
55 MNL OL DL 40188 (Q 10 / SZILY).
56 Másolata: MNL OL DL 68188 (Q 106 / 407). Eredetije: MNL OL DL 40031 (Q 10 / VÉTEL 1889).
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jobb alsó sarkában Kisfaludy kézírásával a következő bejegyzés szerepel: „Eredetije 
Kisfaludy Jánosnál, vagy Horváth Istvánnál.”57 Ezt egyes másolatok esetében ké-
sőbb valaki – talán kölcsönzőjük, Kisfaludy Sándor – olvashatatlanná tette.58 Úgy 
tűnik, hogy mielőtt János testvérének átadta volna az eredetiket (hogy ő reverzá-
lis ellenében Horvátnak kikölcsönözhesse azokat), másolatokat készíttetett róluk, 
amelyek egy részén később feltüntette, hogy az adott oklevelet visszakapta-e már 
vagy sem. A Horvát által kiadott eredeti oklevelek azonban úgy tűnik, nem kerül-
tek vissza Kisfaludyhoz, ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeumban letett archívu-
mában csupán a másolatok találhatók meg. A hiányzó oklevelek pedig Horvát ha-
gyatékából – Szilyn keresztül vagy közvetlenül – a Múzeum Törzsanyagába, majd 
onnan az Országos Levéltárba kerültek.

A származás kérdésének (auto)biografi kus vonatkozásai

Kisfaludynak egy töredékes és egy teljes autográf életrajza ismert: az előbbi egyes 
szám első, míg az utóbbi egyes szám harmadik személyben íródott. Az utóbbi, 
nyilvánosságnak szánt autobiográfi a szerzőjének mint írónak az érzékenység mű-
faji jegyeit tükröző szellemi fejlődéstörténetét, gondolkodásában a hazafi as-nem-
zeti alaphangoltság kialakulásának és az élet minden területén uralkodó vonatkoz-
tatási ponttá válásának következetes narratíváját alakította ki utólagosan. Mivel 
ezekben a szövegekben a hangsúly az egyén hajlamainak kiteljesítésére és az indi-
viduális teljesítmények felmutatására került, így a származás jelentősége háttérbe 
szorult.

A prózai önéletrajzokkal szemben szerepel viszont a honfoglaló Szabolcs ve-
zértől való származás fi kciója a Kisfaludy élete alkonyán írt Regeköltőnek hattyúdala 
című hosszú verses munka teljesebb kéziratában.59 A politikai és személyes érzé-
kenysége miatt leginkább az utókornak szánt mű egy, az elmúlt száz évet átfogó, 
jómódú köznemesi szempontú nemzeti történeti elbeszélésre és egy befejezetlen 
autobiografi kus memoárra bomlik. Mindkét rész politikailag értékelte a (közel)
múlt eseményeit, s benne a magyar nemesség szerepét. A munka önéletrajzi tár-
gyú énekei is számos ponton összefonják az öndefi níció szerint fokozatosan fel-
ismert, majd határozottan képviselt patrióta-nemzeti értékek mentén, származá-
sának ősi eredetű kivételezettségéhez híven cselekvő egyén és a nemesi nemzet 
történetét. 

A költemény első nagy, nemzeti történelemmel foglalkozó egységének első éne-
két, mely A magyar mágnások Mária Terézia és József idejében címet viseli, Kisfaludy 
közvetlenül saját nemzetsége nemességének ősiségére hivatkozva nyitotta:

 
57 Lásd például a következő I. Károly által 1327-ben kiadott diploma másolatát (ennek szövegét, 
ha nála volt sem közölte Horvát): MNL OL DL 68204 (Q 106 / 418). Ugyanez a felírás szerepel I. 
Lajos 1369-ben kelt oklevelének másolatán: MNL OL DL 68250 (Q 106 / 424). Szövegét Horvát 
megjelentette. (HorVáT, 1834b)
58 Például a székesfehérvári káptalan által kibocsátott oklevél másolatán: MNL DL 68187 (Q 106 / 
406), amit Horvát közölt. (HorVáT, 1833d)
59 Ehhez lásd: FENYŐ, 1961. 395–402.
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„Magyar föld’ szülöttye vagyok,
Én is, Zabólcs fajjából,

Oklevelek tanúsíttyák
Ezt Árpádok’ korából.

Ne érdeműl legyen mondva:
A születés sorsjáték;

De haza ’s nemzet árulót,
E’ fajban még nem láték.”60

A különféle Kisfaludy Sándorral, illetve nemzetségével, ágával, szűkebb famíli-
ájával foglalkozó írások általában csak az első négy, a nemzetség ősiségét hang-
súlyozó sort szokták idézni. Holott a versszak második fele, illetve e rész közvet-
len szövegkörnyezete legalább ennyire szemléletes arra nézve, hogy mi módon 
gondolkodott az idős Kisfaludy általában a magyar nemességgel, illetve ehhez 
a közösséghez való történeti viszonyában nemzetsége és saját maga nemesi iden-
titásáról. A költő a közismert első sorokban nemzetsége törzsökösségét, honfogla-
láskori eredetét hangsúlyozta, melyet a nemzetség levéltárának gazdag okleveles 
anyagára tett utalással hitelesített. A következő négy sorban refl exíven utalt arra, 
hogy ugyan a nemesség mint születési kiváltság alapja végső soron a véletlen, ám 
egyúttal úgy látta, hogy a Kisfaludy-nemzetséghez tartozó személyek a múltban és 
jelenben is bizonyították tetteikkel azt, hogy érdemesek címükre, s hűek maradtak 
a szerző által a magyar nemességtől elvárt politikai alapértékekhez.

A nemzetség történetének és tetteinek tömör felmutatásán keresztül Kisfaludy 
egy követendő stratégiát, normatív cselekvési modellt is alkotott, amelyen keresz-
tül az általa a nemességtől a haza és a nemzet fenntartása érdekében elvárt sajátos 
erények realizálhatóak voltak. A Hattyúdal mindenekelőtt szerzője saját rétegének, 
a korszakban a megyéket uraló jómódú birtokos nemesség (bene possessionati) néző-
pontjából, predomináns helyzetének védelmében íródott, mind a kormányzat felől 
fenyegető önkénnyel, mind a társadalmi-politikai pozícióvesztéssel, mind pedig az 
eredet mellett már igen jelentős részben a nyelv és a kultúra oldaláról. Kisfaludy 
narratívájában, amely Mária Terézia korával kezdődik, a magyar nemességen be-
lül az egyébként közjogilag is régóta elkülönülő mágnásréteg elfajulása – mentali-
tásának a nemesi nemzet és az alkotmány gerinceként bemutatott jómódú birtokos 
nemességtől való különbözősége – éppen abban ragadható meg, hogy az alkotmá-
nyosság és a nemzetiség utólagosan konstruált, egyúttal visszamenőlegesen histo-
rizált normáihoz hűtleneknek bizonyultak.

A nemesi származás jelentőségének kidomborítása, ennek szokásos kellékein 
keresztül beépülhetett a szerzőség, az életút és az írói mű nyilvános (ön)reprezen-
tációiba is, ami korántsem számított egyedi esetnek. Igen jellemző Kisfaludyra, 
hogy saját neve alatt kiadott munkáiban következetesen feltüntettette de eadem ne-
mesi előnevét (Kisfaludi). Toldy (Schedel) Ferenc német nyelvű irodalomtörténeti 
kézikönyve, amely mindenütt szerepeltette az előneveket,61 az eljárással Kisfaludy 
Sándort illetően tulajdonképpen a szerzői intencióknak megfelelő hagyományt 

60 KIsFalUDY, 1893b. 187.
61 Handbuch, I. 294; Handbuch, II. 192.
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folytatott. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor Horvát István kutatásaira hi-
vatkozva megjegyezte, hogy a költő a Csák ősnemzetség (Urgeschlecht) sarjadéka. 
A Közhasznu Esmeretek Tára vonatkozó kötetében a két írói pályára lépett Kisfaludy-
fi vérrel foglalkozó szócikkek már címükben a predikátumok feltüntetésével sem 
hagytak kétséget afelől, hogy igen régi birtokos nemzetség leszármazottairól van 
szó. Maguk az írói biográfi ák pedig a genealógiai perspektíva felvillantásával első 
mondataikban kijelölték az érintettek rendi státusát, sőt a nemzetség helyét a ne-
messég egészén belül. A Toldy által jegyzett szócikkben Károllyal kapcsolatban azt 
olvashatjuk, hogy „ivadéka egy régi magyar nemesháznak”,62 míg a „–ri–” álnév alatt, 
minden bizonnyal Fábri Pál tollából megjelentetett életrajz szerzője Sándort illető-
en szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a költő a „Csák ős magyar nemzetségből 
véve származását”.63

Genealogikus hanyatlástörténetek

A következőkben Kisfaludy Sándor genealogikus gondolkodását a nemzetség tör-
ténetének koherens elbeszéléseire tett kísérletein keresztül mutatom be. Ennek ér-
dekében egyrészt egy gróf Majláth Jánosnak írott magánlevelében kifejtett, a nem-
zetség történetébe ágyazott önéletrajzot, másrészt egy gróf Festetics Lászlónak 
küldött genealógiai vonatkozású szövegegyüttest elemzek (ennek egyik mellékle-
tét képezi A’ Kisfaludyak címet viselő genealogikus elbeszélés).

1820-ban Kisfaludy egyik, a Himfyét németre fordító Majláth Jánosnak írott le-
veléhez a gróf kérésére egy rövid autobiografi kus feljegyzést is mellékelt, mely-
nek közel felét a Kisfaludy-nemzetséggel kapcsolatos genealogikus elbeszélés tette 
ki. Az, hogy önéletrajzát egy családtörténeti elbeszéléssel vezette be egy nálánál 
jóval kevésbé ősi nemesi nemzetségből származó arisztokrata számára, egyrészt 
származásán keresztül nemzetsége, ága és saját pozícióját volt hivatott lokalizálni 
a rendi társadalmon és annak hierarchiáján belül. Másrészt a nemzetség régiségét 
hangsúlyozva egyúttal az egykori nagyság és a jelenbéli viszonylagos jelentékte-
lenség közötti diszkrepanciára adott egyfajta történeti magyarázatot. 

A Majláthnak írott feljegyzésben egyfelől kiemelte, hogy nemzetsége az „egyik 
a legrégebbi nemesi famíliák közül a Dunán túl”, s a legtöbb donációjuk „még Árpád 
törzsétől adományoztatott”, másfelől azonban, mintegy magyarázatot adva a jelen-
re, a nemzetség későbbi történetét egy sajátos hanyatlásnarratíva keretei között 
beszélte el. Eszerint a nemzetség egykor „[a] legjómódúbbak egyike volt”, azonban 
a férfi ak, a nemzetség „fegyverszerető lovagjai eltékozolták vérüket és javaikat, az asz-
szonyok házasodtak, idegen famíliákat gazdagítva ezzel, melyek közül néhányak most nagy 
fénnyel ragyognak”.64 E szelektív genealogikus narratívában két olyan kulcsfontos-
ságú elemet fedezhetünk el, amelyek később más kontextusokban és konfi guráci-
ókban is visszatértek. Egyrészt a Kisfaludyak (akik az elbeszélés szerzője szerint 
csak a 14. század óta nevezték egy adománybirtokuk után így magukat) és elődeik 
közül a kései utód perspektívájából a hazájukért katonáskodó, vérüket és vagyo-

62 KET, VII. 231.
63 KET, VII. 233.
64 Kisfaludy Sándor [gróf Majláth Józsefnek], [h. n.], 1820. október 13. (KSMM, VIII. 382–383.)
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nukat feláldozó, így a gazdálkodást, vagyonszerzést elhanyagoló férfi ősök sora 
válogatódik ki, amely eljárás jól illeszkedik Kisfaludy Sándor militáns, s egyúttal 
tragikus szemléletű nemességképébe. Másrészt, ezzel szoros összefüggésben an-
nak percepciója, hogy a nemzetség nőtagjai házasság útján férjeik famíliáit gazda-
gították, ami a korszak hagyományos nemesi jogszemlélete alapján fogalmazódott 
meg. Egy nem sokkal az idézett szöveg előtt keletkezett, az apa, Kisfaludy Mihály 
tervezett végrendeletével kapcsolatos levél némileg árnyalja ezt a felfogást. Ebben 
Sándor az atyai szerzett javak igazságtalannak érzett, ugyanakkor jogszerű felosz-
tása kapcsán, lánytestvérei jussai érdekében, az „igazság, és emberiség” nevében ar-
gumentált, hangsúlyozva, hogy egyrészt a két húga is „igen nagy mértékben érzi a’ 
nemzetséghez való szeretetet”, másrészt, hogy mivel gyermektelenek, ezért „úgy is 
végbe mehet holtok után a’ szerzeményt fi ágra regulázó szándék”, sőt amennyiben özve-
gyen maradnak, úgy „még férjeiknek javaikból is segíthetik a’ jövendő Kisfaludy generati-
ót”. Ily módon az adott körülményekre tekintettel úgy igyekezett lánytestvéreinek 
a megélhetésükhöz szükséges örökségrészt kijárni, hogy érvelésében az igazságos-
ság és emberségesség mellett, egyúttal a hagyományos nemesi magánjog keretei 
között, a nemzetség érdekeire is hivatkozott.65

Az egyik legfontosabb és legrészletesebb Kisfaludyhoz köthető genealógiai 
vonatkozású szövegegyüttes az 1837. április 10-én az ekkor már Bécsben élő gróf 
Festetics Lászlónak (Festetics György fi ának) írott levele, illetve ennek mellékle-
tei: egy „nemzedéki sor” (A), egy autográf címerrajz (B) és egy „rövid vázolat” 
a Kisfaludy nemzetség történetéről (C).66 A levél fogalmazványa az MTA Könyvtár 
és Információs Központ Kézirattárában található,67 három melléklete közül azon-
ban csak a Kisfaludy által „C)”-vel jelzett utolsót találtam meg.68 Festetics László 
1837 márciusában egyrészt azért fordult Kisfaludy Sándorhoz „mint a’ Magyar költők 
Czéhmesteré[hez]”, hogy veje, Alexander von Württemberg gróf (1801–1844) verseit 
a fi gyelmébe ajánlja. Másrészt mint az értékes nemzetségi levéltár őrzőjét keres-
te fel, mert „genealogicai-Tabella és Czimer gyűjtemény”-ét kívánta a Kisfaludyakra 
vonatkozó adatokkal kiegészíteni.69 Kisfaludy nemcsak első feleségével, Szegedy 
Rózával (diszpenzációt is kellett kérniük a házasságukhoz),70 de a Festeticsekkel 

65 Kisfaludy Sándor id. Kisfaludy Mihálynak, h. n., 1818? (KSMM, VIII. 359–360.)
66 Kisfaludy Sándor gróf Festetics Lászlónak, h. n., 1837. április 10. (KSMM, VIII. 556–562.) Az 
utóbbi szövegét Angyal Dávid fogalmazványból közölte: KIsFalUDY, 1893a.
67 MTA KIK Kt. K 377/6. Kisfaludy Sándor gróf Festetics Lászlónak, h. n., 1837. április 10. (fogal-
mazvány).
68 MTA KIK Kt. K 379/4. Kisfaludy Sándor: A’ Kisfaludyak.
69 MTA KIK Kt. K376/75. Gróf Festetics László Kisfaludy Sándornak, Bécs, 1837. március 18. ff. 
1r–2r. E gyűjteményről egyelőre a Kisfaludy-Festetics levelezésen kívül nem találtam közeleb-
bi információkat. Gróf Festetics László koncepciója a (ha mégoly távoli) rokon családokról való 
genealógiai és heraldikai információk összegyűjtése, címereik lefestetése volt: „Én már egy időtől 
fogva egy collectiót csinálok külömbféle czimerekből és genealogica tabellákból, mellyek azon familiákat il-
letik, mellyek az én eleimmel, vagy pedig a’ többi ágaival a’ familiámnak rokkonságban vagynak.” Tehát 
nem pusztán jogbiztosító céllal tette ezt, hanem egyfajta gyűjtőszenvedélytől és családtörténeti 
érdeklődéstől vezérelt főúri magánkollekcióról volt szó, ami felfogható a levéltári jellegű anyag 
patrimonizációjának korlátozottabb, privát-családi, illetve szűkebb körű társasági használatra 
szánt formájaként is. 
70 Ehhez lásd: gálos, 1934b.
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is távoli rokonságban állt. Április első felében Kisfaludy megküldte azokat az in-
formációkat, amelyekről tudomása volt (sőt Festetics kéréséhez mérten jóval többet 
is), a gróf pedig augusztusban köszönetet mondott neki.71

Kisfaludy a kért genealógiai tabellákat illetően leszögezte, hogy ezek „törvényes 
felelet terhe alatt” a kezéhez vett „eredetiek, és egész lepedők”, ezért nem arra valók, 
hogy postán megküldje őket. Egyúttal azonban ígéretet tett rá, hogy amennyiben 
Festetics Keszthelyre jön, ott meglátogatja, és a genealógiai táblákat lemásoltatja 
„több igen érdekes 12-dik 13-dik századbeli oklevelekkel egygyütt, mellyeket jelességök mi-
att” a veszprémi püspök is le kívántat másoltatni, ugyanis ezek, bár a veszprémi 
káptalanban keltek, ám ott már nem található belőlük példány.

Kisfaludy Sándornak a nemzetség három élő ágáról volt tudomása, Festeticsnek 
küldött genealógiai megjegyzései és elbeszélése így általában véve ezekre vonatko-
zott: a sajátja, a Győr vármegyei, a „Rába Laki” (amelyhez a már említett Kisfaludy 
István és János Vas vármegyei szolgabírák is tartoztak), amely a nemzetség leg-
régebbi okleveleit őrizte, végül „a’ Protestáns ág, az Osthfy Asszonyfay”, amelyből 
az 1809-ben a zalai inszurrekcióban lovaskapitányként szolgáló Kisfaludy Gábor 
származott.72 A genealógiai szakirodalom ún. „idősebb” és „ifjabb” ágakat tart szá-
mon, az előbbi Kisfaludy Mihálytól (1598–1630), Sitkey Zsuzsanna férjétől szár-
mazik, a másik ennek testvérétől, a már említett Istvántól, akiben Sándor szerint 
három (azaz Ádám és Mózes fi aiban további két ágra) szakadt a nemzetség.73

A gróf Bocskai Annának – aki Kisfaludy Istvánnak, a 17. század harmincas-negy-
venes éveinek fordulóján tevékenykedő vasi alispánnak a felesége volt – a címerét 
és predikátumát is megkérte tőle, valamint az arra vonatkozó okleveleket, hogy 
az illető „ama híres Bocskayakból volt e, vagy pedig a’ Balaton mellyekiekből Kővágó-Örs 
táján”.74 Ehhez Festetics Kristóf felesége, Szegedy Judit felmenői nemzedékrendi 
táblájának egy részletét is mellékelte. Ezzel kapcsolatban Kisfaludy egyrészt fel-
hívta Festetics fi gyelmét, hogy az említett személy a rábalaki ághoz tartozik, egy-
úttal alapos heraldikai és szfragisztikai műveltségről tanúbizonyságot téve, a nők 
címer- és pecséthasználatának történeti sajátosságait áttekintve adott magyará-

71 MTA KIK Kt. K 376/76 Gróf Festetics László Kisfaludy Sándornak, Bécs, 1837. augusztus 10. 
(a rendkívül roncsolt eredeti másolatát lásd: K 376/76 ad. alatt).
72 KIsFalUDY, 1893a. 695. Vö. KIsFalUDY, 2004. 132. Gábor Kisfaludy György kuruc brigadéros 
(1680–1730) dédunokája volt. 
73 Vö. KIsFalUDY, 2004. 132. V. tábla.
74 MTA KIK Kt. f. 1r–v. „Azért Te Hozzád is folyamodok, hogy küldenéd meg nékem és irnád meg, hogy ki, és 
micsoda familiából volt légyen Kisfaludy Istvánnak felesége Bocskay Anna (éltek circa 1615) és kik voltak szü-
leik mind a’ Kettőnek. Szintén arra is kérlek, hogy küldenéd meg mind a’ Kettőnek egész czímereket, és mind a’ 
Kettönek Szüleiknek is czímereket, egy papiroson csak téntával meg Tuschal heraldice rajzolva, hiszen lészen a’ 
Te archivumodban valami pecsételt documentumok, mellyböl le lehetne copiázni.” Kisfaludy István első fe-
leségét a modern genealógiák egy része pontatlanul Bocskai Borbála néven tartja számon (a második 
Gréczy vagy Geréczy Anna volt). Valójában (raszinyakeresztúri) Bocskay (vagy Bocskai) Annának 
hívták (apja Bocskay István, anyja Bekovich Katalin volt) és nem állt rokonságban a Baksa-nem-
zetségből származó fejedelemmel. Vö. KIsFalUDY, 2004. 193. V. tábla. A Királyi Könyvek vonatkozó 
bejegyzései alapján helyesbíti: gér, [é. n.] Kisfaludy István egyik Bocskay Annától született lánya 
volt Kisfaludy Borbála (Festeticsnél „Barbara” alakban), aki Telekesi Török Imréhez ment feleségül, 
az ő lányuknak, Török Katalinnak Szegedy Pállal kötött házasságából született Szegedy Judit, László 
dédapjának, Festetics Kristóf hétszemélynöknek a felesége (lásd az 1. ágat: MCs, IV. 160–166.). Ebből 
kiderül Kisfaludy Sándor és első neje, Szegedy Róza, illetve a Festetics közötti rokonság foka is. 
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zatot arra, hogy valószínűleg miért nem maradt fenn címere. Hogy Anna a „leg-
szerencsésebb Zendűlőnek” rokona volt, azt iratokkal ugyan nem tudta bizonyítani, 
de mégis kísérletet tett rá. Arra jutott, hogy az a feltevés, miszerint valamely őse 
a „Bocskay Nemzetségből” vett feleséget, „könnyen hihető”, mert nemzetsége igen te-
hetős volt, ugyanakkor a családfán nem tudta pontosan elhelyezni, mert „régente az 
Aszszonyok’, mint jószágban nem osztozók’ Genealogiája elmellőztetett”.

Kisfaludy Sándor tehát sem Bocskai Anna predikátumával, sem címerével, sem 
pedig annak felmenőivel nem tudott szolgálni. Festetics László kérésére azonban 
saját nemzetségi címerének „silány” tehetsége szerint készített rajzát megküldte 
Bécsbe, melyhez részletes leírást, illetve a keletkezésére és ikonográfi ájára vonat-
kozó magyarázatot is mellékelt.75 Festetics ez alapján kívánta azt „szinekkel” lemá-
soltatni gyűjteménye „formátumában”. Kisfaludy Sándor úgy tartotta, hogy a „leg-
régibb Nemzetségek közül való” Kisfaludyak címere „igen jeles és nagy jelentőségű”, s 
ezért „sarjadéka” az országcímernek. A címerkép e leírás szerint vörös mezőben 
zöld hármashalmot ábrázol („Tátra, Fátra, Mátra”), melynek csúcsán „Magyar 
Korona” található. E korona felett „bal lába’ körmével a’ Koronát megmarkolva áll egy 
Sas a’ Magyar országi dupla fejes Keresztet tartya Körmében”, s „fején ismét korona van”. 
Kisfaludynak nemzetsége ősiségét (és ezen bírt jussait) bizonygató értelmezése 
szerint a hármashalom és a korona arra utal, hogy „egyenesen Árpád Vezértársától, 
Zabolcstól származunk, mint Hazánk egygyik első szerzőjétől”, ugyanis szerinte Szabolcs 
fi a volt Csák, s a Kisfaludyak birtokában lévő régi oklevelek tartalmazzák a „de ge-
nere Chák” kitételt. A „dupla Keresztet” úgy vélte, Ugrin esztergomi érsek nyerhette 
Imre királytól 1198-ban, akitől „a’ királyi Curián bebizonyított, és megalapitott nemze-
déki szármozás” kezdődik. 

Nemzetsége predikátumára kitérve kifejtette, hogy az de eadem (ugyanonnan), 
pontosabban „de Kisfalud, Döbrönte, et Himeskeö”, de csak az elsőt használják 
a Sopron megyei település után, amely a leányággal keverten még mindig a nem-
zetsége birtokában van. Utalt ugyanakkor arra is, hogy Döbrönte egy „puszta vár” 
Veszprémben (melynek 1198-as rézbe metszett adománylevelét Ruszek József által 
már korábban megküldte Festeticsnek), mely Döbrönte című öt énekben írott regéjét 
is ihlette (ennek hőse volt az egykor itt álló vár ura, Himfy Imre, akinek nemzetsé-
ge Kisfaludy Sándor szerint a „Kisfaludy Nemzetségnek egygyik ága” volt), Himeskő 
pedig „egy kis puszta” Vasban, amit manapság már „holdonként” sokan bírnak.

A levél legérdekesebb része a „rövid vázolat”-ként emlegetett „C)” jelű mellék-
let (A’ Kisfaludyak), melyet „bővebb esmertetés’ okáért” csatolt Kisfaludy leveléhez. 
A kézirat lapszélén található megjegyzés – amit Angyal Dávid kihagyott szöveg-
közléséből – Kisfaludy Sándor forrásairól is tanúskodik, ebben ugyanis a Horvát 
által a saját és a Vas megyei Kisfaludy János archívumából közölt oklevelekre utalt 
(„Tudományos Gyűjtemény 1834. 3. 4. 5. 6. 7. 8 Kötetekben”).76 Ez tulajdonképpen egy 
rövid, lényegre törő genealogikus elbeszélés „a’ hajdan hatalmas, és tehetős, most 
elágozásával már elszegényedett Kisfaludy Nemzetségről”.77 A genealógia érdekessé-
ge, hogy nem a saját família, a nemzetség magánhasználatára, hanem egy főúri 

75 A nemzetség által használt címerek problémájához lásd: KIsFalUDY, 2004. 175–184.
76 MTA KIK Kt. K 379/4 f. 1v.
77 Kisfaludy Sándor gróf Festetics Lászlónak, h. n., 1837. április 10. (KSMM, VIII. 561.)
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archívum számára készült. Mint Kisfaludy Festetics számára írt levelében előre 
jelezte, bevallottan hanyatlástörténet írt, amely a dicső múlttól a sanyarú jelenig, s 
a bizonytalan, de a teljes eljelentéktelenedés fenyegetését hordozó jövő felé ívelt. 
Ezen elbeszélés esetében az idősödő Kisfaludy apróbb mozzanataitól eltekintve ál-
talánosságban konzisztens elgondolásának történetté formálásáról van szó – ahogy 
láthattuk egy ilyesféle narratív mintázat nyomai a korábban keletkezett genealogi-
kus töredékekben is kimutathatók.

A’ Kisfaludyak címet viselő szöveg értelemszerűen a Szabolcstól, illetve 
a Csákoktól való származás tételének megismétlésével kezdődik. Kisfaludy legiti-
máló tekintélyként Horvát István kutatásaira hivatkozott, aki ezt „az Ország’ levél-
tárában találtt oklevelekből fogja megbizonyítani, és mint mondá, kinyomtattatni”, illetve 
utalt arra, hogy a történész már számos, a nemzetséget illető „igen régi” oklevelet 
jelentetett meg. A Csák-genusszal kapcsolatos fejtegetésben – Horvát 1820-as köny-
vének állításával ellentétben – azt is határozottan cáfolta, hogy a „Gróf Csáky Familia” 
ettől a Csáktól eredne, ugyanis „azok de genere Akus szármozásúak”. A nemzetség 
„első foglalási, és adományi birtoka Magyar Országban” Csákvár volt Fejér vármegyé-
ben, amellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy jelenleg Eszterházy-birtok.

A Kisfaludy-féle elbeszélésben a jólét és a presztízs fundamentumaként felfogott 
birtokok története elválaszthatatlanul összefonódott a nemzetség történetével.78 
Akadtak ugyan más érdemek is, de a nemzetség egykori és jelenleg élő tagjai alap-
vetően az alapján mérettek meg, hogy mi módon járultak hozzá a birtokok megőr-
zéséhez, gyarapításához vagy elvesztéséhez. Az első foglalás és királyi adományok 
jogán bírt ősi nemzetségi birtokok „az Árpádi Korszakban történtt Pártoskodások miatt 
ex nota infi delitatis, részszerint utóbb, Sigmond Király idejében Csere által estek-el a’ 
Kisfaludyaktól”, ugyanakkor szerte az országban jószágokat nyertek (a Dunántúl 
megyéi mellett Kisfaludy Gömört, Zemplént és a Bánátot említette). Bár az elbe-
szélésben a bánáti birtokok elvesztését külső erő, a török hódítás okozta, azonban 
a veszteségek oka jobbára a nemzetség férfi tagjainak vissza-visszatérő bűne már 
az Árpád-kortól fogva: a „pártoskodások”-ban való részvétel, s az ezt követő nota 
infi delitatis, azaz a hűtlenség vétsége, felségsértés. Kisfaludy külön kitért arra, hogy 
e nemzetséghez tartozott „Trencsényi [Csák] Máté”, akinek „pártoskodása által” je-
lentős jószágok vesztek el. Bocskai Anna kapcsán már a levélben is említette, hogy 
„Literatus” apja, id. Kisfaludy Mihály – a genealogikus érveléshez folyamodva, te-
hetjük hozzá – a Rákóczi felkelés során hűtlenség bűnébe esett ősökre hivatkoz-
va intette gyermekeit az uralkodóhoz való lojalitásra. Sándor apjától úgy tudta, 
hogy két Kisfaludy „volt Rákóczynak Pártossa”, akik közül Ádámot mint a Csák-
nemzetség leszármazottját a csáktornyai uradalommal jutalmazta a fejedelem.79 
A családtörténetben ehhez azt is hozzáfűzte, hogy az Aszalay nemzetségtől Károly 
öccse birtokába jutott (majd utóbb elkallódott) Rákóczinak az uradalmat illető ado-
mánylevele, amely szerint Ádám azért kapta a birtokot, mert Bezerédy Imrével 
Heister generálist Győrvárnál „megverték és elfogták”.80 A történetet egy évvel ha-
lála előtt – könyvtárának Rákóczival kapcsolatos darabjaival kapcsolatban – gróf 

78 Vö. HalbwacHs, 2018. 287.
79 Kisfaludy Sándor gróf Festetics Lászlónak, h. n., 1837. április 10. (KSMM, VIII. 559.)
80 KIsFalUDY, 1893a. 694.
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Fáy Istvánnak is előadta: „Rákoczynak semmi más munkáját nem birom, és nem is esme-
rem, mint memoires-jait, noha két ősöm harczolt érette és mellette: egyik mint vezére, kiről 
emlékezet van memoires-jaiban; ki utóbb az amnestiat elfogadta, a másik mint századosa, 
ki őt Párisba kisérte, ott maradott, s utóbb ott halt.” 81

A birtokok elvesztésének és a nemzetség hanyatlásának történetében az oszmán 
hódítás, illetve a pártoskodás és hűtlenség bűnei mellett ismét visszatért a romlás 
okaival kapcsolatban az a narratív fordulat, amely már a Majláthnak írt levélben is 
kulcsszerepet kapott: a gazdálkodás, vagyongyarapítás helyett katonáskodó férfi ő-
sök tékozlása (a polgári hivatalviselés szerinte kivételesnek számított). Kisfaludy 
szerint ily módon nemzetségének számos ága halt ki a korábbi évszázadokban, 
s kerültek okleveleik és jószágaik „a’ bele házasúltt hatalmas Leány ág’” birtokába. 
Összegezve a Kisfaludyak és elődeik történetét, a hanyatlás legfőbb okát a követ-
kezőképp foglalta össze: „Ezen Nemzetséget a’ bajnok hírre, névre vágyás szomja, vagy 
inkább nyavalyája rontotta meg. […] [A]lig volt, nehány, ki háza helyett táborban nem 
lakott volna. […] ’S míg a’ Férjfi ak vitézkedtek, az aszszonyok roszszúl gazdálkodtak, és a’ 
Sógorok foglaltak, mint sok oklevél bizonyíttya.”82

„A’ Magyar Hazát szerző Zabolchnak, a’ Hazát megtartani segítő Maradékit, most 
a’ Lackenbacherok, Uhlmannok etc. etc. etc. csak nevetik.” – írta Kisfaludy Sándor 
a Festeticsnek küldött családtörténet zárszavaként.83 Mindkét említett família 
a társadalmi emelkedés hasonló útját befutó, hadiszállításokból84 meggazdagodó 
zsidó eredetű kereskedőcsalád volt, amelynek egyes tagjai katolizálásukat köve-
tően, az 1820-as évek közepén kaptak nemességet I. Ferenctől. Nem tudjuk, hogy 
Kisfaludynak személyesen volt-e bármiféle ügylete a pesti Ullmannokkal,85 illet-
ve az eredetileg nagykanizsai, de ekkoriban vállalkozásukat már Bécsből irányí-
tó Lackenbacherekkel.86 Feltehetően személyes sértettség is munkálhatott keserű 
megjegyzése mögött, s úgy tűnik, tisztában volt azzal is, hogy Festeticsnek mind-
két, meggazdagodott kereskedőcsaláddal voltak előnytelen szerződései és ren-
dezetlen hitelügyletei.87 A nemzetség történetének utolsó mondata értelmezhető 
a Dunántúl egyik leggazdagabb főura és birtokainak méretét tekintve Zala megye 
jómódú birtokos nemességének inkább az alsó rétegéhez tartozó, de előkelő szár-
mazású és költőként magas presztízzsel bíró Kisfaludy Sándor közötti közösség 
implicit felmutatásaként, amennyiben mindketten egy oldalra kerülnek az újonnan 
nemességet szerző nagykereskedőkkel szemben.88

81 Kisfaludy Sándor [gróf Fáy Istvánnak], Sümeg, 1843. április 10. (KSMM, VIII. 604.)
82 KIsFalUDY, 1893a. 695–696.
83 KIsFalUDY, 1893a. 696. 
84 A hadiszállítás gazdaságtörténetének megyei aspektusaihoz lásd a következő gondolatébresztő 
tanulmányt: HalMos–TaMás, 2020.
85 A nemességet szerzett Ullmann Móric „mini biográfi ájához” lásd: bácsKaI, 1989. 140–152.
86 A Lackenbacherekhez lásd: KaPosI, 2003; TAMÁS, 2018.
87 KUrUcZ, 2016. 556–557; 571; 576–577.
88 Kisfaludy ellenszenvében kétségkívül személyes érintettség is közrejátszhatott. Hogy konkré-
tan milyen nexusa volt a két zsidó nagykereskedő családdal, további kutatást igényel.



geNealÓgIaI TUDaTosság KIsFalUDY sáNDor goNDolKoDásábaN

7573. (2021)

Rendi norma és jómódú birtokos nemesi politika- és társadalomkép

A Lackenbacherekkel és az Ullmannokkal kapcsolatban elhangzott szembeállítás 
újrafogalmazását fedezhetjük fel Kisfaludynak a „jobbágytelket biró nemes személyek” 
adóztatásával szemben állást foglaló beszédében, amely Zala vármegye közgyűlé-
sének nyilvánossága előtt hangozhatott el.89 Az Angyal Dávid által egy datálatlan 
autográf kéziratból közölt szöveg a közreadó jegyzete szerint valószínűleg a har-
mincas évek elejéről származik, s minden bizonnyal a diétai követutasításokat ki-
dolgozó bizottság munkájának során keletkezett.90 A legvalószínűbb, hogy a szó-
noklat az 1830-as alaputasítás hatodik vagy az 1832-es harmadik pontja – esetleg 
az ezekben pótutasítást kérő követjelentés – tárgyalása kapcsán hangzott el, amely 
az adóalap igazságosabb felosztását szolgáló országos portális összeírás ügyét ille-
tően a „megye adózó népe” mellett a jobbágytelken ülő nemeseket is érintette. Az 
utóbbiakat illetően a két utasítás gyakorlatilag ugyanazt az álláspontot fogalmazta 
meg e kisnemesi csoport védelmében: az adófi zetés csak azon földesúri jurisdic-
tio alatt lévő birtokok után kötelezze őket, amelyeket „az illetén nemes személyek 
földesuraiknak kegyességeikből ingyen bírnák”.91 E megyei beszéd azt mutatja, hogy 
a Kisfaludy által a harmincas évek közepén a saját nemzetsége és ága példáján 
keresztül reprezentált törzsökös régi és a kereskedelmi siker nyomán felemelkedő 
új nemesség közötti különbségtétel nem csupán a nemesi identitásának támaszául 
szolgáló genealogikus elbeszélés szempontjából bizonyult fontosnak, de az ellen-
tétpár politikailag is instrumentalizálható volt.

Kisfaludy érvelése tulajdonképpen egy értelmezési kísérlet, amennyiben egy 
számára új és a hagyományos magyar nemességtől idegennek tartott – bizonyos 
értelemben általa megkonstruált – társadalmi csoport felemelkedését igyekezett 
a két említett família vezetéknevén keresztül regisztrálni, illetve saját maga és 
a bene possessionati szempontjából és viszonyában elhelyezni. Bár az említett famí-
liákat az újabb társadalomtörténetírás nyomán leginkább az „újnemesség” fogal-
mával ragadhatnánk meg,92 a következőkben nem annyira a modern tudományos 

89 A „T. N. Vármegye!” megszólítás erre utal. (KIsFalUDY, 1892. 493.)
90 Kisfaludy 1807-től haláláig mindig tagja volt az utasításokat kidolgozó deputációknak. (Degré, 
1973–1974. 141.)
91 MolNár, 2003. 27–28; 35. Degré Alajos szerint az 1830-as alaputasítás alapvetően sérelmi jellegű, 
de végigvonul rajta a misera plebs súlyos helyzetének bemutatása, az 1832-es a „régi kívánságokat 
ismértli”, ugyanakkor „néhány kisebb lépéssel megint túllép” azokon. (Degré, 1973–1974. 155–156.)
92 Az „újnemesség” terminusnak a magyar történetírásban bevettnél (azaz a nemesi cím formá-
lissá válásánál) tágabb értelmű használatát proponálta Halmos Károly. Egyrészt az osztrák iro-
dalom nyomán az alapvetően személyes és konkrét érdemek helyett a nemességszerzés Mária 
Terézia uralkodásának idejére eső kiszámíthatóvá válása nyomán keletkezett változásra (a „szisz-
tematikus” módon szerzett, a szolgálatban eltöltött időre tekintettel, pusztán az állami hivatali és 
katonai hivatal viselésével kiérdemelhető nemesség megjelenésére) hívta fel a fi gyelmet. Másrészt 
arra, hogy a 18. században az „adományozó kegy” a katonai érdemek mellett a „polgáriakat” is 
méltányolni kezdte. Ez utóbbi csoporton belül elkülöníthetők azok, akik esetében a gazdasági 
siker vált a nemesi cím megszerzésének alapjává (Wirtschaftsadel). (HalMos, 1995. 447–448.) Egy 
másik megközelítés az egykori gyakorlatot tekintetbe véve az „őspróbával” eldönthető „ősneme-
si származás” fogalma alapján differenciálva mutatott rá a „régi” nemes és az „új” nemes közötti 
különbség korabeli jelentőségére, ami mindenekelőtt az udvarképesség eldöntésénél bizonyult 
kardinálisnak. (BALLABÁS, 2013. 37–39.)
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tipológiák, hanem a Kisfaludy-féle percepciók, sztereotípiák és csoportképző kate-
góriák alapján igyekszem bemutatni a korabeli nemesség rétegződéséről és az ez-
zel szemben támasztott normával a Festeticsnek küldött szövegben, illetve a Zala 
megye közgyűlésén elhangzott beszédben kirajzolódó képet. 

Az érdekes és eddig meglehetősen kevés fi gyelemre méltatott szónoklatot rész-
leteiben nem elemezhetjük, csupán a nemesség keletkezésének és állapotának ér-
tékelésére térhetünk ki. A beszédben Kisfaludy többek között azzal érvelt, hogy 
a szegény – azaz birtokokkal nem, vagy alig rendelkező – nemesség általában véve 
„nem maga vétke miatt” az, hanem az évszázadok során patriotizmusa és kötelessé-
gei teljesítése folytán „elszegényedett” a haza, a nemzet és a király védelmében.93 
Mivel a kincstári javakat hosszú ideje nem az „észszel, fegyverrel szolgáló nemes, és 
nemtelen Magyaroknak megjutalmazására”, hanem a zsoldos (reguláris) hadsereg 
fi nanszírozásán keresztül a nemzet elnyomására és az „Udvari kedves szolgáknak” 
a megajándékozására fordították, így az újonnan nemesített, „nagy érdemű ma-
gyar Polgárok” legjobb esetben is csupán armális kaphattak. Ezzel szemben, érvelt 
Kisfaludy: „[A]’ Dietrichek, Lachenbacherok, Uhlmanok, és több illyenek, magok 
tudgyák miként szerzett pénzeiken, magyar Uradalmak mellett, magyar méltóságot nyer-
hettek, – fájdalmas tapasztalás! – Mintha pénznél egyéb érdem már nem is volna ezen 
szegény Magyar Országban! – Holott illy polgárok által szaporíttatni, a’ magyar nemesség 
nem tarthattya sem nyereségnek, sem dicsősségnek.”94

Nem annyira a zsidósággal kapcsolatos vallási és kulturális idegenséget kell ér-
tenünk Kisfaludy megjegyzései alatt, sokkal inkább egyes, kereskedelemből – dön-
tően a kincstárnak tett szolgáltatásokból – (szerinte gyanúsan) meggazdagodó, s 
ennek révén pénzért magyar nemeslevélhez és nemesi birtokhoz hozzájutó, egyút-
tal etnikailag nem magyar származású (s magyarosodásra szerinte nem is hajlan-
dó) egyénekből sztereotipizált társadalmi csoporttal szembeni ellenérzést. A zalai 
közgyűlés nyilvánosságának szóló beszéd a már említett, két újólag nemesített 
zsidó származású família mellett ugyanezen sztereotip csoport részeként említet-
te a Dietricheket, akik nemcsak nem voltak zsidó származásúak, de már 1677-től 
német birodalmi báróságra is emeltettek.95 Kisfaludy e kiterjedt nemzetség egyik, 
Magyarországra szakadt ágára utalt, amelynek feje, báró Dietrich József, a napóle-
oni háborúk alatt szintén hadiszállítóként tevékenykedett, majd a kamarától bir-
tokokat vásárolva tekintélyes méretű uradalmat épített ki Arad vármegyében, s 
végre 1827-ben elnyerte a diétától indigenátusa törvénybe iktatását is (1847:45. tc.).

Ez az idegenkonstrukció alapvetően tehát két pillérre támaszkodott: a nemes-
ségszerzés kétségesnek tartott alapjának és módjának illegitimként való bemuta-
tására, illetve az etnikai megbélyegzésre. A 18. században, ahogy Halmos Károly 
megjegyezte, „[a]z uralkodó a rangot adta, s [a] többi – a birtok, az esetleges beilleszkedés 

93 A nemességet általában fenyegető birtokaprózódás veszélye miatti félelem saját nemzetségét il-
letően az 1816-os osztály kapcsán írt levelében kapott érzékletes kifejezést: „Valóban itt van már az 
ideje, hogy egyszer a’ Kisfaludy Familia is ne tegye már indúlattyainak játékává az osztályt, hanem topog-
raphice, politice, és kivált szeretettel osztozzon; külömben ma holnap bocskoros és nemes Communitásokba 
szorúlandó emberek lesznek azoknak unokájiból, kik hajdan várokkal, falúkkal bírtak.” Kisfaludy Sándor 
id. Kisfaludy Mihálynak, Sümeg, 1816. szeptember 16. (KSMM, VIII. 322.)
94 KIsFalUDY, 1892. 493–494.
95 MCs, III. 313–314.



geNealÓgIaI TUDaTosság KIsFalUDY sáNDor goNDolKoDásábaN

7773. (2021)

a nemesi társadalomba – már az »újnemes« dolga volt”.96 Akár indigenákról, akár fris-
sen nemesített nemtelenekről (köztük az „újnemességhez” sorolható, zsidó szár-
mazású hadiszállítókról) volt szó, a bene possessionati által uralt megyék nemesi 
társadalmaiba való asszimilációjuk (amennyiben egyáltalán voltak ilyen ambíció-
ik) nem lehetett egyszerű feladat. Ahogy Szijártó István rámutatott, az indigenák 
térnyerésével szemben a magyar rendiség képviselői oldaláról mindvégig elle-
nérzések fogalmazódtak meg. Ezek része volt annak a félelemnek a hangoztatása, 
hogy szaporításukon keresztül a bécsi kormányzat a magyar nemességet belülről 
törekszik fellazítani. Ha a honfi úsítás aktusával jogilag az illető indigena magyarrá, 
s a magyar politikai nemzet tagjává vált is, származását továbbra is generációkon 
keresztül számon tarthatták. Tulajdonképpen a politikai közvélekedés azt tartott 
indigenának akit akart, s addig, ameddig akarta.97 Ahogyan Kisfaludy személyes 
álláspontja mellett minden bizonnyal egyfajta megyei közvélekedést is reprezen-
táló érvelése és vitató defi níciója rámutat, a konkrét politikai szituációban a jogi 
értelemben vett rendi határokat a származás – akár etnikai, akár történeti értelem-
ben – felülírhatta a genealógiai tudatosságra és a nemességről alkotott nemzetiesí-
tett hanyatlásnarratívára támaszkodva.

Természetesen Kisfaludy számára érzékelhető volt a korabeli rendi társadalom 
dinamikája, s az, hogy a nemesség a korszakban, csakúgy, mint korábban, a társa-
dalmi mobilitást elősegítő eszköznek is számított.98 Más kérdés, hogy a nemesítés 
alapjául szolgáló érdemek körét hogyan látta. Vajay Szabolcs szerint az okleveles 
anyagban csak a 15. század első harmadától mutatható ki először, hogy a korábbi 
vegyes eredetű nemességhez „újabb elem is járulhasson: a rátermettség alapján kirá-
lyi kegyelemmel szentesített társadalmi feltörők”, az uralkodó ekkor ugyanis már nem 
csupán megállapította és megerősítette a nemesség létét, illetve birtokadomány-
nyal gazdagított vagy címert adományozott az érintetteknek, de annak jogforrá-
sává is vált.99 A Hármaskönyvben ugyan a „tudósok” közvélekedésére hivatkozva 
akad egy „értelmiségi” defi níciója is a nemességnek, azaz: „Nobilis ille sit, sua quem 
virtus nobilitat”,100 ám jogi értelemben véve „valóságos nemességet” – Csiky Kálmán 
fordításában – „katonai szolgálattal és hadi tudománnyal”, illetve egyéb lelki és testi 
tulajdonságokkal és erényekkel lehet szerezni.101 A latin megfogalmazás kellően 
homályos volt ahhoz, hogy a 18–19. század fordulóján, de különösen a későbbiek-
ben a nemesítés alapjául szolgáló, a korábbi évszázadok jutalmazási gyakorlatától 
eltérő „polgári”-jellegű érdemekre (mint a hadiszállításokban való részvétel, azaz 

96 HalMos, 1995. 452. 
97 sZIJárTÓ, 2017. 10–11.
98 Ehhez a dinamikához a rendi korszak egészére nézvést lásd: sZabÓ, 1941.
99 VaJaY, 1983. 40. 
100 Tripartitum, I. 3.
101 Tripartitum, I. 4. Tóth Zoltán szerint Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen fordítása „jót tesz 
a mondat értelmiségi kézen született korszerűségének”, abban ugyanis a latin eredeti vonatkozó sorát 
(„Proinde vera Nobilitas usu, disciplinaque militari […] acquiritur.”) a „katonai élettel és tudománynyal” 
kitétellel ültették át magyarra. Ez a megoldás azonban nem Óváriéknál jelent meg először, hanem 
ők is egy „értelmiségi” látószögű fordítási hagyományt követtek, ugyanis már a rendi korszak 
végén, 1844-ben a Magyar Tudós Társaság által kiadott fordításban is „katonai élet ’s tudomány” 
szerepelt. (Tripartitum, 1844. 51.) Emellett Werbőczy két egyéb módot is felsorolt, a fi úsítást és az 
örökbefogadást (Tripartitum, I. 7–8.), de ezekkel itt értelemszerűen nem foglalkozhatunk.
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a kereskedelmi tevékenység) hivatkozva is a nemesség adományozásának alapjává 
válhasson.102 Ahogy Tóth Zoltán rávilágított: „[A] passzus a polgári kor, különösen az 
ipari forradalom időszakának korábbi késő feudális rangemelési kampányainak szintjét elérő 
nemesítéseinek is »érvényes föltételeit tartalmazza«. […] Érvényesen tartalmazza […] az 
egyéni teljesítménnyel elért polgári státus elvi feltételeit is.”103 Ennek tükrében Kisfaludy 
a bene possessionati, s közte saját nemzetsége, famíliája pozícióját erősíteni hivatott 
jogértelmezése két szempontból is sajátosnak bizonyult. Egyrészt mind az uralko-
dó nemesítési, mind az országgyűlés indigenátusokat becikkelyező gyakorlatánál 
jóval szűkebben és hagyományosabb módon, a katonai és a szellemi érdemekre 
korlátozva szabta meg a magyar nemességre érdemesítő tettek, tevékenységek kö-
rét. Másrészt saját nemzetsége honfoglaló származásának hangsúlyozásával, min-
denekelőtt a cím, a privilegizált státus ősisége szerint genealogikus és diplomatikai 
gyakorlatokkal alátámasztható különbséget tett de jure nemes és nemes között.

Tóth Zoltán irányította rá a fi gyelmet arra, hogy Magyarországon az ún. „rendi 
határvonal” ugyan ritualizált hierarchiákba rendezett morális közösségeket határolt 
el egymástól, ugyanakkor a leszármazás alapján mégsem hozott létre átjárhatatlan, 
kasztszerű társadalmi különbségeket. A nemesi jogállás tekintetében pedig tulaj-
donképpen nem támasztott vagyoni és életmódbeli feltételeket, ez esetben ugyanis 
a rendi határvonal a teljes osztályszerkezetet keresztülmetszette.104 E hosszabbtá-
vú társadalomtörténeti jelenségek, folyamatok részleges percepciója és megítélése 
a kor politikai gondolkodásában azonban egy másik probléma. Kisfaludy a maga 
eszközeivel tulajdonképpen egy olyan sajátos „rendi norma” megfogalmazására 
törekedett, amely egy bizonyos irányban a korabeli nemesség viszonylagos nyitott-
ságát gyengítve, az uralkodó által a hadiszállítók esetében már valutaként használt 
nemesítésekkel szemben, a nemességre jellemző attribútumok használatával a ren-
diséget megkerülő társadalmi mobilitás korlátozását proponálta. Ehhez implicit 
módon, alapvetően két – egyéb szövegei nyomán re konstruálható – kritériumot 
támasztott: egyrészt a nemesség számára bizonyos eszményített gazdálkodó-kato-
náskodó életmódot és ehhez kapcsolódó erényeket emelt normává, másrészt a na-
tio Hungarica korábbi latinközpontúságával szemben nyelvi-kulturális magyaroso-
dást-magyarosítást követelt meg. Míg a régebbi nemesség, s különösképp az általa 
nemzetietlenné váltnak címkézett arisztokrácia esetében ez az idealizált, etnikai és 
nyelvi értelemben nemzetiesített múlthoz való visszatérésként, addig az újonnan 
nemesítettekkel szemben a rendi-nemesi társadalomba való integráció, s ezáltal 
a hagyományos politikai kritériumokon túl immár nyelvi-kulturális értelemben 
felfogott nemzetbe történő befogadás előfeltételeként jelent meg. Hozzátehetjük, 
a nyelvi és etnikai kritérium konstitutív helyzetbe emelésében hosszabb távon már 
potenciálisan benne rejlett a rendi státus demokratikus átalakításának egyik lehet-
séges alapja is. Ebből a nézőpontból Kisfaludy közvetetten az uralkodó, I. Ferenc 
francia háborúkat követő nemesítési gyakorlatának bizonyos vonatkozásait vitat-
ta, abban ugyanis több alkalommal is előfordult, hogy hadiszállítóként meggazda-
godó nagykereskedőknek adományoztak nemeslevelet.

102 Vö. HalMos, 1995. 448.
103 TÓTH, 1991a. 87.
104 TÓTH, 1991b. 22.
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Kisfaludy a megyei beszédben világosan kifejtette, hogy mit kívánt kizárni ön-
magában a nemességre érdemesítő tettek körből (s ezáltal mely csoportokat az 
arra érdemesek közül): a kereskedelmet. A magyar (birtokos) nemességhez, a (ne-
mesi) nemzethez a földművelést, illetve a – mindenekelőtt az inszurrekciókban 
manifesztálódó – „vitézséget” tartotta méltónak, amit önlegitimáló módon rész-
ben a saját vidéki birtokos nemesi, táblabírói életformájából vonatkoztatott el.105 
E gondolat széles nyilvánosság számára történő megfogalmazását találhatjuk meg 
az 1809-ben, névtelenül megjelent inszurrekciós röpiratában, a Hazafi úi Szózatban. 
Ebben ugyan egyfelől elismerte a kereskedelem fontosságát az ország jóléte szem-
pontjából, másfelől viszont úgy tartotta, hogy „[a]’ Magyar Nemzetnek Gyéniussa 
nem annyira hajlandó a’ kereskedésre, és kalmárkodásra, mint a gazdálkodásra”. 

Kisfaludy a nemesi nemzet általa kívánatosnak-ideálisnak tartott karakterét oly 
módon határozta meg, hogy Cicero A kötelességekről írott munkájának egy szen-
tenciaszerű mondata nyomán106 megidézett klasszikus republikanizmus agrári-
us-arisztokratikus normáját a hazai adottságokra adaptálva összekapcsolta a föld-
művelést a szabad polgárhoz méltó élettel. Ennek értelmében az „úri, nemes, szabad 
Nemzethez” a mezőgazdaság mint „életmód” és mint „foglalatosság” illik, más 
szóval az arra való képessége a nemesnek, hogy „Szabad Úr lehetni a’ magáéban, 
teremthetni, másokkal jót tehetni”.107 Mindenekelőtt azonban a „vitézséget”, azaz az 
inszurrekciók során szükséges katonai erények gyakorlását helyezte a nemesség 
értékhierarchiájának csúcsára, amelyben a haza és az alkotmány megoltalmazásá-
nak garanciáját látta.

Az említett nagykereskedők hadiszállításokra hivatkozva történt nemesítései és 
életformája természetesen nem felelhetett meg a Kisfaludy által akár a „régi”, akár 
az „új” nemesekkel szemben támasztott szigorú kritériumoknak. A költő nemes-
ségről alkotott víziója, mely részben önképéből és nemzetsége történetének genea-
logikus elbeszéléséből, részben a magyar középkort illető történeti érdeklődéséből, 
részben pedig a bene possessionati saját pozíciójának védelmét szolgáló politikai-tár-
sadalmi törekvéseiből táplálkozott, merőben ellentétesnek és ellenségesnek bizo-
nyult a felemelkedő, s mobilitási lehetőségei kiszélesítésének érdekében nemes-
séget szerző korai vállalkozóréteg stratégiáival szemben, így eleve alkalmatlan 
volt ezek megértésére is. Kisfaludy ugyan konkrét famíliákat jelölt meg, azonban 
a nemességszerzés szokásba jött új módozataiból és az ezeknek tulajdonított visel-
kedési mintákból sztereotip módon általánosítva e csoport mentalitására és annak 
a jómódú birtokos nemesség pozícióját és értékeit veszélyeztető térhódítására is 
következtetett.

105 Vö. Degré, 1974; ács, 2002; VÖlgYesI, 2007.
106 De Off. I. 151.
107 [KIsFalUDY], 1809. 91.
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