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Boldog-Bernád István

Levelek tükrében: 
Kisfaludy Károly és Szemere Pál kapcsolata

Kisfaludy Károly irodalmi vezéregyéniségként teljesen máshogy állt hozzá a kapcsolattartáshoz, 
mint elődje, Kazinczy Ferenc. Az 1820-as évekre Kisfaludy Károly irodalomszervezői tevékeny-
ségének köszönhetően Pest egyre inkább az irodalmi élet központjává vált, felértékelődött a lite-
rátorok közötti személyes kapcsolattartás. Míg Kazinczy Ferenc monumentális, több mint 6500 
levelet tartalmazó levelezést hagyott az utókorra, addig Kisfaludy Károly ennek csak a töredékét. 
Ez részben a pesti irodalmi élet felértékelődésének volt köszönhető, részben pedig a két iroda-
lomszervező eltérő személyiségének. Kisfaludy Károly nem igazán szeretett leveleket írni.

Épp ezért, mikor a kapcsolatrendszerének feltárására vállalkozunk, érdemes a vizsgált forrás-
kört bővíteni. Nemcsak a már kiadott és még kiadatlan Kisfaludy-levelezés anyagát kell végig-
nézni, hanem azoknak a személyeknek a levelezését is, akikkel kapcsolatot tartott vagy tarthatott 
fenn. Fontosnak tartom, hogy a vissza a forrásokhoz szemléletét kövessük, hiszen bár terjedelmes 
szakirodalom jelent meg Kisfaludy Károlyról, ezek főként Toldy Ferenc és Bánóczy József ké-
sőbbi irodalomtörténeti munkáin alapszanak. Ennek köszönhető, hogy egészen a közelmúltig fel 
sem merült, hogy az eddig Kisfaludy és Kazinczy viszonyára alkalmazott hagyományos forgató-
könyvet, s annak mozzanatait, mint a kapcsolatfelvételt, az elhidegülést, vagy a nagy kibékülést 
az 1828-as pesti találkozón egészében vagy részleteiben megkérdőjelezték volna. Ez főképp áll a 
találkozóra, melyhez Orlay Petrich Soma képe alapján hagyományosan az irodalmi generációvál-
tás kötődik. Amint ez megtörténik, egészen másként tekintünk az eseményre: „Kazinczy 1828-as 
pesti látogatásának fönnmaradt dokumentumai ugyanis nem arról árulkodnak, hogy ezt a két-
ségtelenül megtörtént találkozást a magyar irodalom története szempontjából a résztvevők közül 
bárki is ennyire jelentőségtelinek tekintette volna.”1 

Dolgozatomban Kisfaludy Károly Szemere Pállal való kapcsolatát vizsgálom. Szemere nem-
csak Kazinczy köréhez tartozott, hanem állandó kapcsolatban volt a '20-as évek pesti literátora-
ival, s résztvevője az 1828-as találkozónak is. Vizsgálatomhoz Kisfaludy levelezését, köztük két 
kiadatlan levelet, Bajza József és Toldy Ferenc kiadott levelezését, Szemere Pál Kazinczy Ferenc-
cel, illetőleg Kölcsey Ferenccel való levelezését, továbbá Szontagh Gusztáv emlékiratának egy 
kapcsolódó részét használom fel. A leveleket részben időbeli, részben pedig tematikus rendben 
tárgyalom.

Szemere Pál jóval azelőtt ismerkedik meg Kisfaludy Károllyal, hogy az ismertté válna a drámáival, 
s fontos közvetítő személy lesz Kisfaludy és Kazinczy között. „Himfynek testvér öccse, Felhad-

1 Szilágyi Márton: Toldy Ferenc mint középpont. /Orlay Petrich Soma Kazinczy és Kisfaludy találkozását 
bemutató festményéről/. In: Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. 
Szerk. Hites Sándor – Török Zsuzsa. Rec.iti Kiadó, Budapest, 2010. 272. p.
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nagy Kisfaludy Károly is, nálam mutatta be verseit.”2 – írja 1812 végén Kazinczynak. Kisfaludy 
Károlynak ez az első megjelenése a Kazinczy-levelezésben, s az első dokumentációja annak, hogy 
elkezd puhatolózni az irodalmi nyilvánosság irányába. Bár már korábban is ír,3 ekkor szánja el 
magát, hogy idegeneknek is megmutassa műveit. Ráadásul Szemere Pálnak mutatja be a verseket, 
aki ekkoriban fontos tagja Kazinczy Ferenc pesti körének. Berzsenyi Dániel híres pesti látogatása 
során is Szemerével és költőbarátaival találkozott, s ők informálták Kazinczyt Berzsenyiről.4 Nem 
véletlen, hogy Szemere „Himfynek testvéröccseként” hivatkozik Károlyra: egyrészt a Kisfaludy 
Károly név nem sokat mondhatott Kazinczynak, másrészt Kazinczy köréhez fordul nagy irodal-
mi ellenfelének öccse, ami mindenképpen jó fényt vet rájuk. Azonban kérdéses, hogy ösztönö-
sen a polgárosodó Pest felé húzott-e, mely ekkor még koránt sem irodalmi központ, vagy anyagi 
kényszerűsége miatt nem követhette letelepedett, vidéki literátor bátyja példáját.5 Utóbbi a való-
színűbb. Láthatóan azokat a dolgokat, amelyeket bátyjának igen (katonaság, házasság, irodalom), 
neki nem sikerül megvalósítania.

Szemere azután sem feledkezik meg Kisfaludyról, hogy az Bécsbe megy festészetet tanulni, 
továbbra is ír róla néha a leveleiben. A legérdekesebb az, mikor Kazinczyt szeretné rávenni, hogy 
hagyja ki a Himfy című darabot a Tövisek és virágokból: „Kisfaludy Károly, testvére Sándornak, 
nékem Pesten laktomban Vidánk körül ismerősem, dicsekedve beszéllé hogy Kisfaludinak falán 
Petrarcának képe függ Kazinczytól, illyen forma felül írással: Himfynek, a’ Magyar Petrarcának, 
csudálója Kazinczy. Hát ez nem sugallhatna e valamit?”6 Szemerének végül nem sikerül meggyőz-
nie Kazinczyt, de a széphalmi mester az emlegetések hatására bizonyosan megjegyezte Kisfaludy 
Károly nevét, főként mivel Szemere már ismerőseként hivatkozott rá ekkor. Ez is bizonyosan hoz-
zájárult ahhoz, hogy pozitívan fogadta Kisfaludy Károly hozzá intézett első levelét.

Szemere közvetítő szerepét látjuk akkor is, mikor Kisfaludy aurorás felhívására igen rideg vá-
laszt küld Kazinczy. „A széphalmi mester, csak »Tekintetes« úrnak szólítva a nemrég még »nagy 
fényű« férfiút; verssel nem szolgálhat az Aurora számára, mert ami volt, azt már elküldte Igaz 
Sámuelnek, talán kérje attól a feleslegest.”7 Kisfaludy sokáig nem ír választ, ám Szemere meg-
említi őt egyik levelében Kazinczynak, s beszámol arról, hogy Károly is ott volt vele egyetem-
ben „Virágnak innepén”, továbbá kiemeli Kisfaludy „20 versből állandó, de még csak 16ra ment 

2 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek. 1812. december 29. In: KazLev X, 2363. lev., 212. p.
3 „Hier in einem Winkel der Erde – mitten im Bakonyer Wald begraben, bin ich ein Poet geworden...” Lásd 

Kisfaludy Károly Farkas Gáborné Kisfaludy Teréznek. [1809.] december 26. In: Kisfaludy Károly: 
Minden munkái. Kiad. Bánóczi József. Franklin-Társulat, Budapest, 1893. VI. 228. p.

4 Vaderna Gábor alaposan végigjárja Berzsenyi látogatásának és csókkal való beavatásának Szemerétől is-
meretes történetét. (Vaderna Gábor: Egy csók és más semmi. Berzsenyi Dániel 1810-es pesti kirándulása. 
In: Holmi (2004) http://www.holmi.org/2004/10/vaderna-gabor-egy-csok-es-mas-semmi-berzse-
nyi-daniel-1810-es-pesti-kirandulasa

5 A Kisfaludy család birtokai a  XVIII–XIX. század fordulójára teljesen elaprózódtak, a család komoly 
problémákkal küzdött az utódok igen szép számának köszönhetően. Kisfaludy Sándor sokat köszönhe-
tett felesége hozományának abban, hogy vagyonát gyarapítani tudta, de ezt ő sem tagadta. Lásd Völgye-
si Orsolya: A gazdálkodó költő (Kisfaludy Sándor gazdasági följegyzései). In: Uő: Írók, szerepek, stratégiák. 
Ráció Kiadó, Budapest, 2010. 177–180. pp.

6 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek. Lasztóc, 1816. január 30. In: KazLev XIII, 3116. lev., 454. p.
7 Horváth János: Kisfaludy Károly. In: Horváth János összes irodalomtörténeti munkái III. Kiad. S. a. r. 

Korompay H. János – Korompay Klára. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 717. p.
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nyolczas rímei[t]”8, melyben sok csodálnivalót talál. Talán nem véletlen, hogy Kisfaludy Károly 
nem sokkal ezután kelt Kazinczyhoz küldött leveléhez csatolja az Élet korai című verset is, mely-
ről Szemere beszélt. Azt nem tudhatjuk, hogy összebeszélt-e egymás között Szemere és Kisfalu-
dy, az viszont bizonyos Szemere levelében Károly iránti bizalmáról, s az ifjabb Kisfaludy költői 
érdemeiről tesz bizonyságot, ami jó ajánlólevél Kazinczynál. Kisfaludy újabb levele így eleve po-
zitívabb fogadtatásban részesülhet. El is éri végül a célját, s ezután Kazinczy leveleiben többször 
elismerően nyilatkozik az Auroráról, továbbá rendre kiemeli Kisfaludy Károly Élet koraiját.9

Szemere Pál számára azonban miért lehetett fontos Kisfaludy jó viszonya Kazinczyval? Az Auro-
ra neki is jó lehetőségnek kínálkozott a publikálásra, amire azután jöhetett rá, hogy látta, szépen 
haladnak a dolgok. Azt írja Kölcseynek 1820 decemberében: „Kisfaludy Károly az Almanakját 
készíti Gisela név alatt. Sándor bátyjától 2 rege érkezett belé. Hallván hogy a’ királyné az ajánlást 
acceptálta ’s képét elejébe megengedé, magamnak is kedvem volna számára dolgozni valamics-
két. Döbrentei is adott belé.”10 Ez a levél pár hónappal korábbi, mint a fent említett Kazinczynak 
küldött, láthatóan csábítja az Aurora, hiszen meglehetősen sikeresen indul, így maga is érdekeltté 
válik benne. Az első Aurorában nem véletlenül 4 műve is megjelenik, azonban ezután 1829-ig egy 
sem, s az említett évben is mindössze egyetlen egy, melyet nem követ aztán újabb.

Eltávolodását látjuk Kisfaludy almanachjától egy 1823-as levelében: „Kulcsárnál praenume-
ráltam számodra. Ő arra kért, hogy az Aurórát segítsük; de én válvonítással felelék.”11 Ez az az év 
ráadásul, amikor Kisfaludy Károly és Kazinczy levelezése megszakad, így feltehetőleg Kazinczy 
eltávolodása áll Szemere távolságtartása mögött is. Ugyanakkor egy évvel később már elismerő 
szavakkal nyilatkozik Kisfaludy Károlyról: „Olvastad e a’ tavalyi Aurórát? Látod e mennyire ment 
Kisfaludy Károly? A’ humoristicumban közöttünk ő az első.”12 Egy 1827-es levélből pedig azt is 
pedig azt is megtudjuk, hogy együtt mentek megnézni a német színházba Kisfaludy darabját.13

Kisfaludy és Szemere kapcsolatát Toldy Ferenc is megörökítette Bajza Józsefnek küldött leve-
leiben. Így például azt az 1826-os esetet, mikor Szemere és Kölcsey felkereste lakásán Kisfaludyt. 
„Kisf[aludy]. Pipával kinálta volt Kölcseit, erre Szemere azt mondta: jaj ennek se bor se pipa nem 
kell Károly mosolyogva közbeszólt: »de szép lyány, ugye e, a’ csak kell Feri?« itt Kölcsei mintegy 
folytatva Szemere beszédét egyforma hangon mondá: »sem édes leányka«.”14 Az eset Kölcsey 
másnapi elbeszélése alapján jut Toldy fülébe, akinek „eltört volna bele a szíve”, ha Kölcsey nem 
vette volna olyan könnyeden az ügyet. Kisfaludy ugyanis Kölcsey testi fogyatékosságára utal, arra, 
hogy nincs szeme, aminek köszönhetően Kölcsey egyáltalán nem volt kora szépségideálja, így 
tehát „szép lyányt” találnia is igencsak nehezére eshetett. A helyzetet csak az mentette meg, hogy 
Kölcsey nem sértődött meg Károly tapintatlanságán vagy legalábbis ennek nem adta jelét.

8 Szemere Pál Kazinczy Ferencnek. 1821. április 14. In: KazLev XVII., 3971. lev., 436–437. pp.
9 Például: Kazinczy Ferenc Szentgyörgyi Józsefnek. Eperjes, 1822. március 2. In: KazLev XVIII., 4055. lev., 

42. p.; Kazinczy Ferenc Bay Györgynek. Eperjes, 1822. március 13. In: KazLev XVIII, 4061. lev., 48. p.
10 Szemere Pál Kölcsey Ferencnek. Pest, 1820. december 4. In: Kölcsey Ferenc: Minden Munkái, Levele-

zés. Sorozatszerk. Szabó G. Zoltán. Universitas Kiadó, Budapest, 2007. II. 24. p.
11 Szemere Pál Kölcsey Ferencnek. Pest, 1823. április 26. In: Uo. 60. p.
12 Szemere Pál Kölcsey Ferencnek. Pest, 1824. november 30. In: Uo. 117. p.
13 „Tegnap előtt játszák a’ németek a’ Mädchenhütert: roszul, nagyon roszul. Károly csikorgatta fogait.” 

Lásd Szemere Pál Kölcsey Ferencnek. Pest, 1827. március 8. In: Uo. 182. p.
14 Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Pest, 1826. június 11. In: Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. S. a. r. és a 

jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 314. p.



93

Bár úgy tűnik, sok időt töltenek együtt ebben az időszakban, nevezetesen 1826-tól kezd-
ve, amikortól is Szemere az Élet és Literatúrát elindítja, Kisfaludy Károly mégis távolságtartó 
marad. Mint kiderül, Szemeréék többször meglátogatják őt, de ő egyszer sem viszonozza ezt.15 
Toldy is távolságtartó kezdetben,16 ám aztán egészen gyorsan változik meg a véleménye, s ke-
rül közelebb Szemeréhez és Kölcseyhez: „Nagyon szeretünk mink, én, Vörösmarty s Fenyéry 
(Stettner) társam rólok, kivált »Feri«ről beszélni. Kisfaludyt soha sem fogjuk megnyerhetni a 
szép egyesűletbe; az ő bízatlansága sok emberhez, kivált más felekezetűekhez, orvosolhatatlan; 
s neki magának szavai, hogy nem akar velök társasúlni. Ez Károlyunknak legvadabb makacssá-
gai közzé tartozik.”17 Később már teljes elragadtatással írja, hogy „Szemere gyönyörű ember! s 
én forrón szeretem s nagyra tisztelem.” s kifejezetten Kisfaludyt okolja a Szemerével szembeni 
fenntartásai miatt: „...s mint fájlalom hogy Károlyunk és ő, ámbár ollyan nagyon összevalók, 
soha nem fognak egymáshoz közelíteni; ebben Károly a vétkes, de gyengeségből nem rosz szív-
ből. Fogod érteni a dolgot, ha itt léssz.”18 Hogy Toldy ezalatt pontosan mire gondolhatott, nem 
tudhatjuk. Azonban Kisfaludy Károly egy verse arra enged következtetni, hogy nem igazán 
tartotta sokra Szemere költői tehetségét. A vers Kisfaludy halála után jelent már csak meg Egy 
hiú tehetetlenhez címen, viszont a kéziratok közt más címmel találjuk meg ezt a verset és még jó 
néhány társát.19 Ennek a kéziratos változatnak Himfy Szemeréhez a címe. A költemény nemcsak 
nem túl hízelgő, hanem még a lírai én is Himfy alakjába bújik, aki Kisfaludy Sándor alteregója 
egyben, Kazinczynak és körének ellenfele. A vers zárlata pedig: „A dicsőség fényútjára, / Köl-
tői név nagyságára / Hat kis sonett nem elég, / Egy kötet kell ahhoz még.” kifejezetten arról 
árulkodik, hogy túlértékeltnek tartja Szemerét valós teljesítményéhez képest.

Szontagh Gusztáv emlékiratában fennmaradt egy olyan anekdota, amely kifejezetten ba-
rátságot feltételez Kisfaludy és Szemere között. A történet láthatóan változott az idők során. 
Egyrészt az emlékirat a szabadságharc után készült, így több évtizedes visszatekintésről van 
szó, másrészt Szontagh nem volt szemtanú, neki ezt továbbmesélte már Szemere (legalábbis 
erre utal a „Pali [...] maga bizonyítá”), harmadrészt a kéziratban van egy kihúzott rész, amely 
a történet felvezetését némileg más szavakkal írja le, ám mindkét szövegváltozat ugyanabba a 
végkifejletbe torkollik.

Kisfaludy Károly, mint már érintém, magas izmos legény volt, azonfelül télben carbonári 
köpenye egyik szárnyát rendesen félválra szokta felvetni. Illy éjszaka félénknek rémületes 
alakban siete egykor késő este haza ’s közel lévén kiveve zsebéből nagy kapukulcsát, midőn 
barátját Szemeret szemközt jönni látja, előtte félénken az utcza ellenkező oldalára kitérve. 
Kisfaludy látván hogy reá nem ismer és jó kedvben lévén feléje rohan s a kulcsot mellének 
szögezve dörgő hangon pénzét kéri. Szegény Pali az iszonyú banditát maga előtt szemlél-
vén, s mint maga bizonyítá előttem, mellén világosan pisztolyát: összerogyott rémületében. 
Károly erre megijedt, lábára igyekszik állítani barátját; midőn ez eleinte nem sikerül, meg-

15 Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Pest, 1826. július 19. In: Uo. 329. p.
16 „Szemere munkájiról reményim nem olly fellengezők. [...] Jobb lett volna Kölcseitől is, ha ítéletét több 

elkorlátozással ejtette volna ki.” Lásd Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Pest, 1826. március 20. In: Uo. 290. p.
17 Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Pest, 1826. július 19. In: Uo. 328–329. pp.
18 Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Pest, 1827. május 2. In: Uo. 409–410. pp.
19 Ezek Kisfaludy töredékeit tartalmazó kéziratos kötetben találhatók. Lásd Kisfaludy Károly verses töredé-

kei. MTAKK, K. 767. p.
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esik felette érzékeny költői szíve, ’s szemei könnyekre fakadnak; Pali pedig magához jővén 
’s reá ismervén maga felett könnyező barátjára , ő is sírni kezdett.20

A kihúzott változatból megtudjuk, hogy a mód, ahogy a köpenyét viselte, a „romai haramiák” 
divatja szerint volt, ezért is tűnhetett annyira rémisztőnek éjnek évadján. A történet Szemere „be-
teges idegeit”, azaz ijedős természetét bizonyítandó kerül elő. Szemere e gyengeségét valószínű-
leg Kisfaludy is ismerte, ezért dönthetett úgy, hogy kihasználja a helyzetet. A „jó kedvben lévén” 
talán arra utal, hogy némi alkoholos befolyásoltság is közre játszott az álrablásban. Ami viszont 
érdekes, a történet végén a könnyező egymásra borulás. Nem biztos, hogy valóban így történt, 
mindenesetre a történetben való megléte mutatja, hogy jelentőséget tulajdonítottak a barátság 
ilyen típusú megnyilvánulásának. Kisfaludy számára – legalábbis a történet szerint – fontos volt 
Szemere épsége, semmiképp sem ártó szándékkal viccelte meg barátját. Nem kell teljes mérték-
ben igaznak tartanunk a történetet, az viszont, hogy így rögzült, mindenképpen érdekes.

A köztük lévő jó viszonyra utal egyetlen megmaradt levelük is 1826-ból.21 A levelet „Édes 
Palim” megszólítással kezdi Kisfaludy, ami igencsak baráti. Végig ilyen marad a levél, noha alapve-
tően Kölcseyről szól. A zárás „Látogass meg, a hasam fáj. Károly”, ami bizalmas kapcsolatra utal, 
ráadásul megadja a levélírás okát is: Kisfaludy megbetegedett, ezért nem személyesen kereste föl 
Szemerét. Persze itt eszünkbe juthat Toldy korábban idézett megjegyzése, miszerint Károly még 
nem viszonozta Szemeréék látogatásait, s talán itt is csak egy kifogást olvashatunk arra, hogy ne 
kelljen személyesen Szemeréhez mennie. Hiszen meglehetősen közel voltak egymáshoz, így nem 
nagyon volt szükségük arra, hogy leveleken keresztül tartsák a kapcsolatot. Ezért is csak egyet-
len darabból áll a levelezésük. A levélben szó esik Kölcsey egy munkájáról, amelyet Kisfaludy 
itt véleményez. A levelekből az derül ki, hogy Szemere mind Kölcseynek, mind pedig Kisfalu-
dynak megmutatja a hozzá írt leveleket, amiből lesz némi félreértés, Kölcsey elkedvetlenedik az 
egésztől,22 de aztán Szemere és Kisfaludy közösen írnak levelet Kölcseyhez, hogy elsimítsák a fél-
reértést.23 A levelek megmutatása mindenképp bizalmat feltételez, s az is, hogy Szemere igyekszik 
segíteni az ügy rendezésében.

Kisfaludy és Szemere kapcsolatának egy másik érdekes pontjára mutathat rá a Kisfaludy-le-
velezés egy kiadatlan darabja, melyben Balla Károly küldi be egyik művét az Aurorába.24 Datálás 
nincs, ám az 1820-as évek közepére, második felére tehető a keletkezése. A levél Szemere Pál le-
véltárában van jelenleg, s a legfőbb érdekessége, hogy egy másik kéz másik tintával egy Kisfaludy 
Károly és Helmeczy című verset írt rá. A vers a folio A oldalának alsó részén és a teljes B oldalon 
található, igaz a B oldal jelentős részét javítások teszik ki. A kézírást összehasonlítottam autográf 
Szemere-levelekkel, s úgy vélem, igencsak nagy az egyezés, a vers feltehetőleg Szemere Pál mun-
kája. A Kisfaludy alcímet viselő rész az A oldalon található, egyetlen strófából áll. A lényeg nem is 
a vers tartalma, hanem hogy Kisfaludy Károly személyének szenteli Szemere, s hogy hangnemében 
teljes mértékben pozitív érzelmeket közvetít. 

Mint láthatjuk, az 1828-as találkozó előtt sem volt kibékíthetetlen ellentét Kisfaludy és Sze-
mere között, rendre összejártak, sőt egészen baráti gesztusokat is látunk a részükről. A Kisfaludy-

20 Szontagh Gusztáv: Emlékezések életemből. MTAKK, Tört. 2r. 11., 111b–112a.
21 Kisfaludy Károly Szemere Pálnak. [Pest, 1826. december]. In: Kisfaludy Károly: i. m. 420–421. pp.
22 Kölcsey Ferenc Szemere Pálnak. Péczel, 1826. december 12. In: Kölcsey Ferenc: i. m. 156–157. pp.
23 Kisfaludy Károly és Szemere Pál Kölcsey Ferencnek. Pest, 1826. december 13. In: Uo. 159–160. pp.
24 Balla Károly Kisfaludy Károlynak. In: Ráday levéltár, Szemere-tár, 1. pótkötet, 106, 927–928. pp.
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levelezés egy másik kiadatlan darabja rávilágít arra, hogy éppen hogy 1828 után romlik meg a 
viszony közöttük. Kisfaludy Károly 1829 márciusában ír levelet Bitnitz Lajoshoz, az irodalom 
iránt érdeklődő tudós paphoz, s abban a következőképp festi le a Kazinczy-követő literátorokkal 
való kapcsolatát:

Kazinczy még itt van, amint hallom, Szemere, Fay, Vitkovics, Thewrewk erősen összetar-
tanak es clubbot üznek, látyak e kivetkezések? igen kétlem, mert önállás, erő, és lelemény 
egyikben sincs – ’s mindenik inkább fél hogy sem tiszta homlokkal a küzdhelyre lépne. 
Különben semmit sem hallok. Mi engemet illet, én nyugott vagyok, se nem kerülöm, se 
nem keresem őket, se nem ingerlem, de nem is rettegem őket, kardom mindig huzófélben 
áll, és ha rá kel a dolog főbb éllel birkózom.25

Igazán szép fordulat az állandó harcra készséget mutató „kardom mindig húzófélben”, főleg 
annak tekintetében, hogy Kisfaludy Károly sokévnyi katonaságát követően is kardjával az oldalán 
járt.26 Amennyiben pedig a kardot készen kell tartani, még ha képletesen is, nem igen beszélhe-
tünk békességről. Ha ez nem is lenne, ott van Szemeréék jellemzése, ami csöppet sem finomkodó.

A kapcsolat ennek tükrében, nem hogy helyreált volna az 1828-as találkozó után, hanem épp-
hogy ekkor hidegült el. Igaz, a helyzet bonyolultságát mutatja, hogy 1829-ben jelent meg sok év 
után újra mű Szemere Páltól az Aurorában. Igaz azonban, hogy csak egyetlen.

A források alapján kirajzolódó kapcsolat tehát a két literátor között meglehetősen bonyolult, s 
alapvető eltéréseket mutat a szakirodalom bevett sémáihoz képest. Láthatóan Szemere Pált Kisfa-
ludy Károly kapcsán leginkább a közvetítő szerepkör jellemzi. Közvetített Kazinczy és Kisfaludy 
közt, s közvetített később Kölcsey és Kisfaludy közt is. Kisfaludy kapcsolata Szemerével folyama-
tosan változott az idők során, de sosem alakult ki igazán szoros viszony kettejük között. A források-
ból úgy tűnik, Szemere inkább próbált közel kerülni Kisfaludyhoz, aki erre kevésbé volt fogékony.

Szemere Pál és Kisfaludy Károly kapcsolatát érdemes a későbbiekben tovább árnyalni. Újabb 
források bevonásával és Kisfaludy más kapcsolatainak vizsgálatával többet tudhatunk meg Sze-
merével való viszonyáról is. Mindez pedig hozzájárulhat a Kisfaludy halála utáni idők megértésé-
hez, különösképp a Bajza- és a Szemere-féle Aurorák ügyének tisztázásához.

25 Kisfaludy Károly Bitnitz Lajosnak. Pest, 1829. március 10. OSZK Kt, Levelestár.
26 „A kardomat nálad felejtettem, ha valami alkalmatosság adja magát elő, küldd le kérlek, mert a nélkül 

nem szeretek lenni.” – írja nővérének még 1818-ban. Lásd Kisfaludy Károly Farkas Gáborné Kisfaludy 
Teréznek. Pest, 1818. szeptember 4. In: Kisfaludy Károly: i. m. 260. p.


