
VÖRÖS KÁROLY 

KISFALUDY SÁNDOR VILÁGA 

EGYÉN ÉS TÖRTÉNELEM 

Sümeg utcáit járva elkerülhetetlen Kisfaludy Sán
dor alakjának és életművének felidézése. A költőt és 
az életművet, illetve az általuk reprezentált irodalmi 
ízlést és irányzatot azonban egyre kevésbé indokolt 
csupán Himfy vagy akár tágabban, a romantika hazai 
előkészítésének szempontjából megközelítenünk. 
Éppen a legújabb vonatkozó kutatások szerint költő
nek és életműnek egyre teljesebb, sajátlag irodalom
történeti megközelítésű képe mögé máris egyre erő
teljesebben, a szintézis továbbfejlesztésének növekvő 
igényével rajzolódnak fel a kor Magyarországának 
nagy problémái is: a gazdasági, társadalmi, politikai 
valóság az irodalmit szervesen kiegészítő körvonalai. 
A dolog természetéből következik azonban, hogy a 
két különböző irányból elinduló megközelítés még 
nem minden szakaszában érintkezik egymással: a 
kor Magyarországának elsősorban a történészek által 
feldolgozott problémái még nem mindig nyúlnak -
persze többnyire nem is nyúlhatnak - le közvetlenül 
az egyén életéhez, — mint ahogy a művészi egyéniség 
az irodalomtudomány által ábrázolt problémái sem 
közvetlenül érnek fel az ország gondjainak szférá
jáig. Közbül még többé-kevésbé széles senki földje 
terpeszkedik, melyen át még csak helyenként és bizo
nyos irányokba vezetnek többé-kevésbé kiépített 
összekötő utak. Pedig e sokszor még valóban senki 
földjének tekinthető szféra jelentősége mindkét oldal
ról nézve kétségtelen: az egyéni és az országos — sőt 
egyetemes - társadalmi-gazdasági-politikai és kultu
rális fejlődés kapcsolatának olyan zónája ez, melyben 
a történeti fejlődés már emberi léptékben jelenik meg: 
olyanban, melyben már közvetlenül képes formálni 
az egyén életét, sorsát és ezen keresztül világképét, 
tudatát. És fordítva: általában e zóna az, melyben, 
illetve amelyen át realizálódva az egyén igénye, telje
sítménye bekapcsolódhat a történeti fejlődés teljes
ségének áramába, ám mely ilyen módon a lehetőségek 
kínálata révén bizonyos fokig meg is szabja, másodla
gosan is befolyásolni, irányítani képes az egyén maga
sabbra, többre törő tevékenységét. 

Mindez persze: e szféra jelentőségének hangsú
lyozása korántsem új dolog. Az írd, a művész „vi
lága" s ennek fontossága a műalkotás létrejöttében 
már régóta nagyonis ismert a kutatás előtti éppen 
Kisfaludy legutóbbi monográfusa az, aki már az ebből 

adódó következtetéseket is levonva rajzolta meg hőse 
portréját. Kétségtelen, hogy a „világ" ilyen ábrázolá
sának jelentősége annál nagyobb, minél kevésbé ön
álló, a fejlődés teljességének felfogására és absztrahá-
lására kevésbé képes, inkább, vagy elsősorban, csak 
funkcionális jelentőségű alkotóval állunk szemben. 
Érdemeit mit sem csökkentve, talán nem indokolat
lan, ha Kisfaludy Sándort is inkább e kategóriába 
tartjuk sorolandónak, a modern magyar irodalom ala
kításában betöltött funkciójának jelentősége követ
keztében azonban nagyonis fontosnak ahhoz, hogy 
„világát" minél alaposabban megismerjük. Már csak 
azért is, mert e világ, éppen hősünk szerepének fon
tossága folytán sokáig, de ugyanakkor ábrázolójának 
csak csekélyebb művészi ereje, korlátozott absztrahá
ló képessége folytán kétségtelenül egyre torzabban a 
kor magyar irodalmának és irodalmi ízlésének jelentős 
ágait fogja befolyásolni. Kisfaludy világa realitásától 
immár egyre inkább megfosztva, de fenntartva a köz
ízlés bizonyos társadalmi rétegekre oly jellemzően 
árulkodó igényei által, e rétegek számára eleven reali
tás fog maradni még egy egész hosszú korszakon át. 
melynek határait az új meg új, s egyre teljesebb Kis
faludy kiadások mérföld- és határkövei fogják jelezni. 

Kisfaludy maga is hosszú életű volt: 1772-től 
1844-ig élt, 72 esztendőt. Olyan korszakot élve végig, 
mely csak a magyar glóbus vonatkozásában is döntő 
jelentőségű változások: egy sokévszázados, megren-
díthetetlennek hitt és vallott társadalmi formáció, a 
feudalizmus felbomlásának kora. De nem érezzük 
túlzásnak, ha ezen belül az ő emberi és írói maga
tartásának, világának legdöntőbb meghatározóját a 
napóleoni háborúkban látjuk. Természetesen is, hiszen 
életének csúcspontját minden szempontból ezek az 
évek jelölik, s logikusan következik ebből, ha további 
életútja számára is ennek a kornak eszményei és ará
nyai fognak normául szolgálni: nemcsak a haláláig 
alkalmazott versformában, hanem a haláláig meg nem 
tagadott, bár ezen belül is kétségtelenül változó társa
dalmi és politikai magatartásban is. 

E korszak Kisfaludy világát - és őt saját magát is 
- formáló tényezői közül az alábbiakban csak 
néhányra és - részletesebb kifejtésük elsősorban 
sajátlagosan történészi munkát igényelvén és így sa
játlag történeti tanulmányt is eredményezvén — in
kább csak általánosságban kívánunk rámutatni. 
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A VILÁG KITÁGUL 

A kor emberének tudatát formáló egyik legjelen
tősebb tényezőnek — kissé elvontan fogalmazva — az 
egyénre zúduló információ és impresszió mennyiség 
hirtelen megnövekedését és meggyorsulását kell te
kintenünk. Az európai történelem menete a francia 
forradalomban különösen meggyorsult és konfliktusai 
ugyanakkor ki is éleződnek, - s a háborúk kibonta
kozásával e folyamat csak tovább erősödik. Egyre 
sűrűbben érkeznek hírek a legváratlanabb, legdrá
maibb, korábban szinte hihetetlen eseményekről, 
Napóleon hadjáratainak egymást gyorsan követő 
óriási csatáiról s a mindennek nyomában felkavarodó, 
politikai rendszereket, egyéni viszonyokat felforgató 
forgószélről. S e háborúk végül már elérik Magyar
országot is: a reguláris katonaság majd az inszurrekció 
is hatalmas tömegeket von be hosszabb-rövidebb 
katonai szolgálatba,- a társadalom egyre jelentősebb 
rétegei közvetlenül is érdekeltekké válnak a háború
ban: résztvevőkként vagy résztvevők hozzátartozói
ként, haszonélvezőkként, vagy áldozatokként. 

Az egyén vonatkozásában a világ hirtelen inger
gazdaggá válik. Sokféle hír, újfajta, hirtelenül támadt 
feszültség és izgalom hasít bele a XVIII. sz. álmos, 
Európától elzárt Magyarországának világába. Kato
náskodásuk alatt tízezres tömegek ismerkedhetnek 
meg ezzel a világgal, — s aki otthon marad, annak szá
mára az erről szóló híreket már egy viszonylag fejlett 
európai sajtó közvetíti, egy éppen legfejlődőképesebb 
hangadó rétegeiben már nem is teljesen analfabéta tár
sadalom felé,- részletesen és Nyugat-Európa irodalmi 
fejlődésének eszközeit is felhasználni képes, az ese
ményt az átlagember számára is megjeleníteni, megsze
mélyesíteni alkalmas formákban, helyenként már 
technikailag, művészileg egyre tökéletesedő képes 
ábrázolásokkal dúsítva is. Az a nagyvárosias inger
gazdagság, feszültség, mely ezelőtt csak Bécsre volt 
jellemző - önmagában is jelentős elemeként a Bécsbe 
került magyarok és kivált az udvarhoz került test
őrök és hivatalnokok magatartásváltozásának, - most 
- ha ettől igen különböző tényezők révén és kisebb 
hatásfokkal is - megkezdi beszivárgását 
Magyarországba, a vidéki kúriákba is. Persze, nem 
mindenhol egyformán érvényesül: jelentkezése, hatása 
országrészenként és méginkább társadalmi rétegen
ként igen különböző. De részint az irodalmi termelés 
gyors kibővülése, ezen belül nem utolsó sorban az 
irodalom alatti irodalom kitágulása és benne a világ 
eseményeinek egyre közvetlenebb és nyersebb, a mű
faj és az irodalmi kifejezés hagyományos formáival 
birkózó tükröződése (gondoljunk Kazinczy meglepe
tésére Pálóczi Horváth Ádám felett: „Guta dolog, 
hogy te újsághíreket csinálsz versekké"), részint pedig 
(és ennek is nyomán) az emberi magatartás, végül az 
érzelmek skálájának gyors kitágulása, jól érzékelteti 
a külvilág ütemének felgyorsulását, az ingerek, benyo
mások megsűrűsödését. Az egyén apercepciós 
készsége, érzékenysége is így szinte öntudatlanul 

fokozódik, fogékonnyá válva új tények, magatartá
sok, érzelmek új formák közötti befogadására. 

A változás kielemzése és mértékének megállapítása 
még hosszas és bonyolult kutatásokat igényel, tényé
nek megemlítése azonban még így sem haszontalan 
vagy elsietett: belőle Kisfaludy világának nem csak 
munkái kedvező fogadtatását elősegítő, de részben 
azok genezisét indokló elemeit is jobban megérthet
jük. 

AZ INSZURREKCIÓK 

A Kisfaludy világát — és benne közvetve vagy 
közvetlenül őt magát is - formáló tényezők közül a 
következőkben a nemesi inszurrekciók jelentőségét 
kell kiemelni. Ha az előzőkben a társadalomban az 
információtömeg bővülése nyomán egy újfajta fogé
konyság jegyeit véltük feltalálni, most az inszurrek-
cióknak a nemesi politikai öntudat alakításában vitt 
nagy hatására mutathatunk rá. 

Inszurrekciót a francia háborúk során a köztudat
tól eltérőleg nemcsak 1809-ben, hanem már előzőleg 
is háromszor: 1796-ban, 1800-ban és 1805-ben is 
meghirdettek anélkül azonban, hogy a seregek tény
leges harcbavetésére ekkor még sor került volna. 
Az első három inszurrekció során a megyei nemesség 
esetenként viszonylag rövid idő, 4 -6 hét alatt állí
tott ki és adott át a reguláris katonaságnak egy-egy 
kb. 20 000 főnyi, egyharmad részében lovasított 
hadsereget, mégpedig a fegyverzettől eltekintve telje
sen felruházva, felszerelve, lényegében toborzás út
ján, a gyalogságot illetőleg csaknem egészében, s a 
lovasságnak is úgylátszik nagyobb hányadában parasz
tokból, illetve legalábbis nem nemes elemekből. S 
egy-két esettől eltekintve, mint pl. a somogyi inszur
gensek 1800. vagy a leszerelő baranyaiak 1797. évi 
zendülése, minden nagyobb konfliktus nélkül. 

Könnyű átlátni, hogy az inszurrekciók a nemesség 
pohtikai öntudatát, önbizalmát jelentősen megnövel
ték. Egyrészt azáltal, hogy a nemesség megérezte a 
kényszerhelyzetet, mely az udvart az 1790-ben még 
betiltott megyei banderiális formák felélesztésére 
kényszerítette, - másrészt mert az alakulatok 
viszonylag gyors kiállítása és felszerelése megmutat
ta a megyei adminisztráció működésének viszonylag 
jó hatásfokát, máskor és más célra is felhasználható 
operatív, expeditív voltát is: képességét egy nemesi
nemzeti hadsereg önerőből való gyors kiállítására. 
Amellett az inszurrekció a megnyíló tiszti, altiszti 
állások révén alkalmat adott a nemességnek bizonyos, 
bár többnyire csak átmeneti, társadalmi emelkedésre 
is. Mindezen lehetőségek jellegzetesen egyesülnek az 
önálló magyar - tulajdonképpen nemesi - tisztképző 
intézet felállításához vezető és papíron ekkor meg is 
valósuló törekvésekben. 

De éppen az intézménynek és a benne megteste
sülő politikai-társadalmi törekvéseknek a gyakorlat
ban végülis bekövetkező kudarca (és annak felisme
rése, hogy az inszurrekció felfegyverzése végülis 
továbbra is az udvar kezében van, és így attól na-
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gyonis függ), ugyanakkor újból ráébreszti a 
nemességet függő helyzetére is. Az inszurgens alakula
tok táborba szállásai, melyeknek során a legtávolabbi 
megyék nemesei is összetalálkozhattak egymással, 
lehetővé tették azt, hogy a nemesség minden rétegé
nek szintjén megismerkedjék más megyék hasonló 
viszonyaival és ottani nemes társainak véleményével 
is. Mindez fokozottan vált érezhetővé az 1809. évi 
felkelésnél, mikor az udvar a rendes hadsereg parasz
ti újoncozási bázisának kímélése érdekében fokozot
tan vette igénybe a katonáskodástól különben mentes 
nemesség személyes felkelését, és mikor azinszurrek-
ciót egyes részeiben ténylegesen be is vetették a had
műveletekbe. 

Az inszurrekciók tehát a nemességet ráébresztve 
egyrészt erejére és lehetőségeire, másrészt 
függőségére, egyrészt megerősítették osztály öntuda
tát, másrészt viszonyát az udvarhoz széles tömegek
ben tovább rontották, illetve a feszültséget tudatosí
tották. Ezt csak tovább fokozta az inszurrekció 
1809. évi katonai szereplése. Egyrészt bebizonyoso
dott, hogy az inszurrekciót mint milíciaszerű katona
ságot reguláris katonasággal szemben nyílt ütközet
ben eleve nem lehet sikeresen alkalmazni, — viszont 
az is világossá vált, hogy megfelelő módon, a milícia 
természetének megfelelően hasznává, meglepően jó 
eredményeket lehet elérni vele. Ugyanakkor kiderült, 
hogy az inszurrekció vereségének oka nem kis részben 
az udvar politikájában gyökerezett, mely, szemben az 
osztrák Landwehr alakulatok kezelésével, az inszur
rekciónak sem felfegyverzésével nem törődött, sem 
nem volt hajlandó békeidőben engedélyezni a nemes
ség rendszeres fegyvergyakorlatait, előzetes katonai 
kiképzését. Ezek a körülmények pedig az inszurrekció 
katonai vereségének is kézenfekvő - részben valóban 
objektív — magyarázatául is kínálkozva, a nemesség 
tömegeiben saját felelősségüket csökkentve, az udvar
ral szemben támadt feszültséget csak tovább növelték: 
olyan tényezőként, mely az öregedő Kisfaludy mun
káiban, azok sajátos nemesi nacionalizmusában s 
ugyanakkor az udvarral szemben táplált bár rejtege
tett keserűségében nagyonis konkrét formák között 
fog majd visszatükröződni. 

A TÁRSADALMI FESZÜLTSÉG 

Végül a Kisfaludy világát formáló tényezők közül 
hamadikként arra a meginduló nagy társadalmi átala
kulásra kell rámutatni, mely ugyancsak a francia hábo
rúk korában lendül neki és nyeri el felismerhető kör
vonalait. Alapját e folyamatnak a 18. század végétől 
kibontakozó árutermelési lehetőségek alkotják, 
melyek a 30-as évek végére a nemesség birtokos és 
ebbe az árutermelésbe bekapcsolódni képes rétegé
ben majd a feudalizmus felszámolásának igényét, s 
később programját fogják kialakítani, — de melyek 
egy társadalmi réteg szintjével lejjebb megindítják egy 
mezővárosi-falusi kispolgárság megerősödését is. E fo
lyamat részben jómódú, gazdagodni képes 

parasztokra, részben kisiparosokra, kisvárosi—falusi 
kereskedőkre, részben alsóbbrangú alkalmazottak, 
félig-meddig értelmiségiek kezdetben vékony, de a 
fejlődés során egyre erősödő rétegeire támaszkodik. 
Ennek a feudalizmus bomlásában oly jelentős folya
matnak meglétét és realitását immár Kisfaludy életé
ben is nem csak azok az igények jelzik, melyek őt a 
sümegi vagy a zalaegerszegi kaszinó megszervezésében 
fogják vezetni, hanem azok a társadalmi feszültségek 
is, melyeknek egyik, még Kisfaludy életében lezajló 
igen jellegzetes kirobbanását éppen Sümegről ismer
jük. 

1840 Szilveszterének napján ugyanis Sümeg főte
rén kb. 800 főnyi dühös tömeg támad rá a városi 
magisztrátusra, fejszével esve a pénztárosnak, rútul 
összeverve Ramasetter Vince kékfestőt, városi taná
csost, — apját, Ramasetter Lipót városbírót pedig ha
lállal fenyegetve. A bíró életét csak a városi levéltárnak 
a tömeg három és félórás ostromát kiállni képes erős 
vasajtaja és a plébánosnak a tömeget nagynehezen 
lecsillapító szavai mentik meg. A zendülés közvetlen 
oka a magisztrátusnak az az intézkedése volt, amely a 
város erdejének részleges kivágását és a fa eladását 
rendelte el, árából a városnak valamilyen újabb házat 
veendő. A konfliktus mögött azonban mélyebb ellen
tétek állnak: az 1832-től a város vezetését a püspöki 
uradalommal megalkudva kezébe kerítő, részben né
met anyanyelvű iparos—kereskedő réteg és az agrá
rius—napszámos szegénység, s a kisnemesség közötti 
konfliktus. Előbbiek gyors és a hatalom birtokában 
egyre mohóbb és leplezetlenebb gazdagodhatnékja 
(hiszen a kékfestő Ramasetter, aki a fél Dunántúlt 
ellátja már áruval, ráadásul épp ekkor a községi 
korcsma bérletét is kezébe akarja kaparintani) és a 
kisnemesekkel szemben is éreztetett lenéző gőgje: a 
jellegzetes polgári magatartásnak ez a kisvárosi lép
tékű változata nem meglepő módon hívja ki a 
szegénység haragját. Ennek konkrét megfogalmazásá
ban a város erdejének a zendülésre közvetlen okot 
adó részleges kiirtása (és ezzel a helyi lakosság ingyen 
tüzelőszerzési lehetőségének korlátozása) mellett 
szerepet játszanak az e réteg által az alakuló polgárias 
életformáival járó szerény urbanizációs igények ki
elégítésére fordított közköltségek épp úgy, mint egy
fajta németgyűlölet (melynek tisztán osztály alapját 
azonban jól mutatja, hogy egyrészt a zendülők közt 
német nevűeket is bőven találunk, míg a németként 
szidalmazott és inzultált Ramasetter Vince, a főbíró 
fia másfél évtized múlva, halála után, vagyonát 
magyar nyelvű helyi középiskola felállítására fogja 
hagyni). Paraszti és nemesi szegénység egyrészről, 
másrészről a polgári jómód a magyar és német nyelvű
ség ellentétét is felhasználó, de egészében már egy új 
társadalmi rendszer szabályai szerint polarizálódó 
konfliktusa, melyben a pozitív oldalt a pillanatnyi
lag ellenszenvesebbnek látszó polgár képviseli már 
mindennél világosabban utalhat az öreg költő előtt a 
feudális rendszernek arra a válságára is, melynek ön
tudatlanul is egyik első jelzése az ő, a magatartás 
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polgári vagy legalábbis polgárias eszményei felé for
duló Himfyje volt. Ennek és további műveinek első
sorban regéinek sikerében s továbbélésében e kis
polgárosodó folyamatnak s ezen belül is e folyamat 
dunántúli kibontakozásának - úgy véljük — nem kis 
része van. 

Az írói életműnek és a kor társadalmi, gazdasági, 
politikai fejlődésének fő vonulatai közötti területről: 
az egy írót, de egyúttal az életműve által képviselt 
írói magatartást, közízlést is egyszerre formáló és 
tükröző szűkebb: konkrétebb és személyesebb vi
lágnak és az erre jellemző társadalmi pszichikumnak 
területéről (a bevezetésben senki földjének neveztük) 
emeltünk ki néhány elemet: kutatásunk természeté
ből következőleg elsősorban e területnek a sajátlag az 
általános történeti felé mutató, azáltal beárnyékolt 
oldaláról. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy 
akár csak a konkrét esetben is valóban ezek a fejlő
désnek leglényegesebb elemei. De meggyőződésünket, 
- hogy ti. valamely irodalmi jelenség ilyenfajta, ezen 
a területen át történő megközelítésének megvan a 
maga jelentősége az általános történeti fejlődés és a 
művelődés (részben autonóm módon alakuló) szférái
ban konkréten jelentkező vetületei egy mélyebben 
történeti egységben való szemléletének szempontjá
ból - még fenti, korlátai között is bizonnyal kevéssé 
tökéletes fejtegetéseink alapján sem érezzük vissza
utasíthat ónak. 

Kisfaludy Sándor világának és e világ problémáinak felmérésé
nél egyrészt Fenyő István az életpályát és az életművet egy
aránt részletesen elemző alapvető munkájára (Kisfaludy 
Sándor. Bp., 1961. Irodalomtörténeti Könyvtár 6. sz.) és az 
ott megadott legfontosabb forrásokra és feldolgozásokra tá
maszkodtunk, - másrészt, a társadalmi-gazdasági háttért 
illetőleg, a Magyarország Története Tíz Kötetben 5. köteté-

Sándor Kisfaludy (1772-1844) spielt als Dichter zwei 
sentimentalen Gedichtzyklen über das glücklichen und das 
unglücklichen Liebe, so wie durch seinen Versromane eine 
wichtige Rolle in der Vorbereitung der ungarischen Früh
romantik. Die Abhandlung lenkt die Aufmerksamkeit auf 
jene Momente der ersten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts (d. h. des Zeitalters des Dichters) die in seinem 
Leben und in der ungarischen Umwelt unmittelbar oder in
direkt von gewisser Bedeutung waren. So werden betont 
teils die Vervielfältigung der Nachrichten und Informationen 

Kivált egy olyan fejlődés esetén nem, melynek 
vizsgálatánál a saj átlagosan irodalmi kategóriákban 
gondolkodó kutatás mindig hajlamos volt arra, hogy 
az irodalmi alkotásokban jelentkező (és a Nyugat
európához viszonyítva sokban periférikus irodalmi 
viszonyok között többnyire az attitűdnél nem határo
zottabb körvonalú) gondolati tartalmat a valóságos
nál tisztább filozófiai és esztétikai kategóriákig desz
tillálja: az indokoltnál szigorúbban szűrve ki belőle 
ennek során a konkrét hely, kor, történelmi helyzet 
a tiszta gondolatot funkciójában is nem egyszer tel
jesen megváltoztatni képes ingredienciáit. A szűrő 
sokszor szigorú volt, még akkor is, ha a szóbanforgó 
alkotás értékét: ízét, színét, erejét tulajdonképpen 
sokkal inkább, vagy legalábbis nem kisebb 
hányadában éppen ezek a konkrét ingrediensek ad
ták meg. Jelentőségüknek hangsúlyozása most befeje
zésül nem a sajátlagosan irodalmi kategóriákban való 
kutatás jelentőségét kívánja csökkenteni, hanem az e 
közbülső területen (amint egy alkalommal más vonat
kozásban neveztük: az irodalmi művet körülvevő 
közegben) folyó kutatásoknak és éppen a sajátlago
san irodalmi folyamat lényegének és hatásfokának 
megismerése szempontjából nem elhanyagolható 
hasznára és értelmére kívánja felhívni a figyelmet — 
Kisfaludy Sándor és világa: költői mű és környező 
világ kapcsolatának vonatkozásában. 

ben (Bp., 1980) kivált a 473-600. lapokon összefoglalt fej
lődésképet használtuk. Az inszurrekcióra ld. Vörös Károly: 
A magyar nemesi felkelés a napóleoni háborúk korában. Nóg
rád megyei Múzeumok Évkönyve VII. k., Salgótarján, 1981. 
93-101. 1. A sümegi eseményekre: Zala megyei Levéltár, 
Zala vármegye Levéltára, Büntetőperek 1841. 69. kötet, 
148. sz. 

über die neuesten Ereignisse der bewegten Zeit der napoleo
nischen Kriege, teils die Auswirkung des gegen Napoleon 
viermahl mobilisierten adeligen Aufgebotes (des sog. Insur
rections) auf die Verschärfung der Gegensätze zwischen 
Wiener Hof und ungarischen Adel. Als drittes Moment wird 
dargestellt eine i. J. 1840 in dem Marktflecken Sümeg (wo 
der Dichter wohnte) gegen den Magistrat ausgebrochene Un
ruhe die die schon sich entfalteten Spannungen innerhalb des 
feudalen Systems fühlen lässt. 

IRODALOM ÉS FORRÁSOK 

VÖRÖS KÄROLY 

DIE WELT VON SÁNDOR KISFALUDY 
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