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„. . . bizton nézzen előre szemünk" 
Kisfaludy Károly 
(1788—1830) 

Kétszáz esztendővel ezelőtt, a felvilágosodás századának végén, a Győr megyei Tét egyik 
nemesi udvarházában megszületett Kisfaludy Károly. A reformkorban, még elég fiatalon, ő 
veszi majd át az agg széphalmi mestertől az irodalmi vezérség marsallbotját. 

Kazinczy — ahogy Petőfi megfogalmazta — fél századig tartotta vállán, mint Atlasz az 
eget, a nemzetiségnek ügyét. Tudjuk , több mint húszkötetnyi levelezése tanúskodik semmi 
áldozattól vissza nem riadó, buzdító, mércét és mintát adó, újí tó tevékenységéről. Kisfaludy 
Károly irodalmi almanachjának, az Aurórának hatására Széphalom után a nagyvárossá 
fejlődés útján haladó Pest lett az irodalmi élet központ ja . Az általa haláláig szerkesztett 
(1821—1830), és azután is folytatódó tizenhat kötet olyan jeles költők, írók és irodalmárok 
közös alkotóműhelye, Arany szavával: kirepítő fészke lett, mint Bajza József, Toldy Ferenc, 
Vörösmarty Mihály és Czuczor Gergely. Kisfaludyt irodalmi köztudatunk főként mint új 
műfa jok meghonosítóját tartja számon. Valóban, több műfajban alkotott kiválót, de 
jelentősége ennél sokkal nagyobb. N e m véletlen, hogy Jókai Mór Mégis mozog a föld című 
regényének hősét éppen Kisfaludy Károly és Katona József alakjáról mintázta. Kisfaludy 
addig példátlan sikerű színdarabjaival közönséget, színházi kultúrát teremtett . Tudjuk 
ugyan, hogy korai drámaírói tevékenységét Katona József szigorúan megbírálta, de azt is 
tud juk , hogy maga a köl tő is világosan látta küldetését, a kor nagy feladatának, az elmélyült 
hazafiságnak ébresztését, szolgálatát. Hiszen epigrammájában önmaga is szigorú, önkritikus 
ítéletet mondot t Tatárok Magyarországon című, külsőséges eszközŐKkel ható első drámájá-
ról: 

Sok hazapuffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság, 
Bundás indulatok: óh be tatári müv ez! 
G y ő z a magyar, s tapsra ez ott fenn elég. 

A honismereti mozgalom munkásainak és barátainak azt is illik számon tartani, hogy 
Kisfaludy Károly az Arany és Petőfi által diadalra vitt nemzeti klasszicizmust megelőző 
irodalmi népiességnek is egyik úttörője volt. Gondol junk a Szülőföldünk szép határa című 
vers mesterien mesterkéletlen, közvetlen hangiára, A bánkódó férj szólásként ma is élő 
„szegény tatár" csattanójára, vagy a falucsúfoíóknak a népéletben elfoglalt szerepét oly 
pompásan megelevenítő Mit csinál a gólya? című karcolatára. Kisfaludy a néprajz tudomány-
nyal egyidős gyűj tőmozgalomból is kivette részét. Gaál György Bécsben megjelentetett 
magyar népmesegyűjteményébe három mesét küldött be. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy irodalmunk egyik elismert erősségének, a 
modern elbeszélés műfajának is ő volt kialakítója a maradi nemesi világot gúnyoló 
novelláival. 

Híres elégiáját, a Mohácsot méltán tartja becsben irodalmi köztudatunk. Nemcsak egy új 
költői műfa j rangos képviselőjeként, hanem kollektív nemzeti tudatunk kifejezőjeként is. E 
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költemény ma is érvényes történelmi szemlélettel idézi emlékezetünkbe múltunk tragikus 
fordulópont já t : 

Haj , s ezt visszavonás okozá mind s durva irigység 
Egységünk törten, törve hanyatla erőnk. 

A sorvasztó lánc így készüle hazánkra; 
Nem! nem az ellenség: ön-f ia vágta sebét. 

A Mohács emellett költészetünk magas esztétikai szintre emelkedésének is példás darabja: 
eredetiségét, érzelmi telítettségét Berzsenyi és Vörösmarty is vállalhatná. 

A Mohács a mának is üzen, újból és újból emlékezetünkbe idézve Széchenyi el nem évülő 
eszméit ' (akárcsak Kölcsey Husz t j a : Hass, alkoss, gyarapíts . . .) 

Él magyar, áll Buda még. 
A múlt csak példa legyen most . 

Égve honért bizton nézzen előre szemünk. 
És te virulj, gyásztér, a béke malasztos ölében . . . 

Győr-Sopron megye és Győr városa a ritka alkalomhoz és a honismereti mozgalomban 
elfoglalt előkelő helyéhez méltó módon emlékezett meg a jubileumról, mind a köl tő 
szülőhelyén, mind Győröt t , ahol egykori iskolája, a megyei könyvtár és úi színház őrzi 
nevét: koszorúzással, szoboravatással, emlékérem készíttetésével, kiállításokkal, bibliográ-
fiával, irodalomtörténeti tanácskozással, ünnepi műsorral , szavalóversennyel, valamint azzal 
is, hogy az ünnepségeket a gyermekszínjátszók bemutatkozásával s a középiskolás korú 
ifjúság hagyományos kulturális seregszemléjével, a Kisfaludy-napokkal is összekapcsolta. A 
Hazafias N é p f r o n t megyei bizottsága szépen illusztrált alkalmi lapot is megjelentetett, 
közreadva ennek két számában Pozsgay Imrének, a Hazafias N é p f r o n t főtitkárának Téten 
elhangzott ünnepi megemlékezését, valamint a költővel foglalkozó más, figyelemre méltó 
megnyilatkozásokat. 

A nagy előd, Kazinczy Ferenc születésének országszerte megünnepelt századik évfordu-
lója annak idején, 1959-ben, a nehéz időkben önmagára talaló nemzet összefogásának 
megnyilatkozása volt. Úgy hisszük, hogy a mostani bicentenárium eseményeiben hasonló 
törekvések csírázása tükröződik. 

Morvay Péter 

(Szabó Béla felvétele) 

1A politikai pályára készülő Széchenyi lapjának szerkesztőjéül Kisfaludyt szemelte ki. A köl tő 
halála miatt ez a terv már nem válhatott valóra. 
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