
VöLGYESi ORSOLYA 

Egy „immorális" magyar író 
a történelmi korszakváltások határán 

Kuthy Lajos változó megítélései1 

„Forradalom előtt novellaíró; a márciusi napokban torlasz-apostol, a minisz-
térium után miniszterelnöki titkár, a forradalom után osztrák megyei biztos 
Bihar megyében"2 - jellemezte Kuthy Lajost Pálffy János, az Országos Hon-
védelmi Bizottmány egykori tagja. 

Kuthy Bihar megyei nemesi családban született, apja református lelkész 
volt. Kuthy azonban nem követte az apai mintát: megszakította a debreceni 
kollégiumban folytatott teológiai tanulmányait, és az 1830-as évek elején 
megyei szolgálatba lépett.3 Az 1832-36-os országgyűlés idején, 1834 szep-
temberében Pozsonyban jurátusi esküt tett,4 majd az év utolsó napján 
Vukovics Sebő ajánlására a Társalkodási Egylet tagjai közé választották.5 Az 
egyletben való tevékenysége miatt az uralkodó eltiltotta az ügyvédi vizsga 
letételétől.6 Eközben Kuthy Beöthy Ödönnek, a Bihar megyei ellenzék egyik 
meghatározó alakjának felkérésére barátjával, Farkas Jánossal7 Erdélybe 
ment, hogy ott az 1837/38-as nagyszebeni diéta alatt Kossuth Országgyűlési 
Tudósításaihoz hasonló vállalkozásba kezdjen.8 Miután az ügyvédi vizsga 
megszerzését továbbra sem engedélyezték számára, az 1830-as évek végén 
Pestre költözött, „s követve születéskor hozott ösztönét, eredeti hajlamát, ír-
ni kezdett".9 Kuthy az 1840-es években sikeres prózaíróvá vált, tagja volt a 
Magyar Tudós Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak,10 egy ideig gróf 
Batthyány Lajos magántitkáraként is dolgozott,11 és a Gyáralapító Társaság 
jegyzője lett. Szalonja a pesti irodalmi társasélet egyik központja volt.12 

„Kuthy nem tartozott a fiatal írók közé többé, ámbár mindig szerette a leg-
fiatalabb nemzedéket maga körül gyűjteni. Gyönyörű nyelven irt, ragyogó 
phantasiája volt, és a mi legfőbb, a főúri körök kedvencze. Szép férfias arcz, 
fekete hajjal, nagy lelkes szemekkel, rokonszenves hanggal, melylyel szel-
lemdús társalgását minden szivbe behízelgé; és a mellett tökéletes gavallér" 
- jellemezte Jókai Mór évtizedekkel később Kuthyt.13 1848-ban Kuthy 
Batthyány bizalmi embereként a miniszterelnöki hivatal irodaigazgatója lett, 
1849 februárjától pedig a belügyminisztérium országlási osztályának taná-
csosaként dolgozott.14 1853 decemberében aztán másodosztályú megyebiz-
tossá nevezték ki a nagyváradi kerületbe,15 1856 és 1859 között pedig Arad 
megyében első osztályú megyebiztosként tevékenykedett.16 Az 1860-as évek 
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elején a nagyváradi büntetőtörvényszék bírája lett. 1864 augusztusában halt 
meg, m iu t án a váradi törvényszék 1863. március 28-án kimondta ellene a 
csődöt.17 

A kortársak éles cezúrát láttak Kuthy 1849 előtti, valamint 1849 u tán i poli-
tikai magatar tása között . Ugyanakkor már az 1850-es években kezdetét vet-
te az a folyamat, amely Kuthy 1849 előtti tevékenységét is megkísérelte a ké-
sőbbi történések fényében értelmezni, óhatatlanul is kiemelve és felerősítve 
azokat az életrajzi eseményeket és jellemvonásokat, amelyek egy gyenge jel-
lemű, alapvetően ingatag és labilis személyiség képét rajzolják meg. Ehhez 
egyébként 1848 előtti életének zavarai: házasságának gyors felbomlása, a 
kortársaktól fényűzőnek minősített élete18 és ebből f akadó folyamatos anya-
gi gondja i megfelelő a lapot is adhattak.1 9 Voltak olyanok, akik Kuthyra már 
az 1850-es évek elején, tehát a tényleges hivatalvállalás előtt is gyanakvással 
tekintettek - ebben egyébként korábbi, az irodalmi életben gyökerező sze-
mélyes konfliktusok is szerepet játszhattak:20 „Kuthy Lajos nemzettagadó. 
Egész világ elfordul tőle. О nem gondol nemzetiséggel, s más illy ap ró dol-
gokkal, mikor szabadság eszméjével kínálják meg. »Mit, mondá ő, huszonöt 
magyar íróért tartani kü lön nemzetiséget!« Jó emberei borzadtak el iránta s 
ellene. Hivatalt keresett, kunyorált; imádta Geringert, Bachot; de mos t azért 
kellene imádni ezeket, hogy neki hivatalt nem adtak. Kuthy azóta máskép 
gondolkodik" - írta m á r 1850-ben Erdélyi János.21 Kuthyról tehát már évek-
kel a tényleges hivatalvállalás előtt elterjedt, hogy kész az új rendszer szol-
gálatába állni, ezt bizonyítja egyébként Pálffy János következő feljegyzése is: 
„Ennél az embernél n incs Magyarországnak undokabb politikai renegátja. 
Míg a forradalom tartott, irgalmatlan hosszú vörös tollat viselt, s Batthyányn 
kezdve, ki a cudarnak m e g nem érdemlet t kenyeret adott , hazaárulónak szi-
dott m i n d e n becsületes embert, hogy miért nem nyelik le a dinasztiát min-
den pereput tyával együtt , de már 850-ben Várkonyi Á d á m képviselő,22 egy 
haszontalan kártyás és kéjenc, kéz alatt köröztetvén egy ívet, hihetőleg kor-
mányi megbízásból, melyre a hivatalt vállalni akaró ellenzékiek magokat 
följegyeznék, a Kuthy Lajos neve volt az egyetlen, mely e listára felírva állott 
általa."23 Pálffy szerint személyes találkozásuk alkalmával Kuthy határozot-
tan cáfolta a róla keringő híreket, s kijelentette, inkább kész éhen halni, mint 
nevét bemocskolni és ettől a kormánytól bármilyen hivatalt elfogadni - igaz, 
Pálffy, feljegyzései t anúsága szerint, ezt nem hitte el neki. Kuthy megítélésé-
hez é rdekes adalék, hogy egykori közeli barátja, Jósika Miklós m á r egy, 
1856-ban megjelent, Jő a tatár című történelmi regényében a magyarokat el-
áruló negat ív hőst, Libor deákot bevallottan Kuthyról mintázta,24 a deákot 
egyébként a mű egyik szereplője a következő szavakkal jellemezte: „Libor 
uram oly legény, kiből bárminő legényt lehet gyúrni idő s körülmények sze-
rint."25 Ehhez a közvélekedéshez képes t feltűnő, hogy a Karl Geringer ma-
gyarországi császári b iz tos felkérésére 1850-ben elkészített, a Magyar Tudós 
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Társaság tagjainak 1848/49-es politikai magatartásáról szóló igazolásában 
Kuthy jellemzése éppen az író dinasztiaellenes kijelentéseire és 1848-ban a 
Radikál Körben is képviselt ultraradikális nézeteire hívta fel a figyelmet.26 

Kuthy hivatalvállalásának folyamatát még nem tudjuk minden részleté-
ben rekonstruálni, de az tudható, hogy Kuthy a világosi fegyverletétel u tán 
a Bihar megyei Diószegen, majd Asszonyvásáron tartózkodott, 1850 köze-
pén azonban már bizonyosan Pesten volt. Lauka Gusztávhoz írt levelei arról 
tanúskodnak, hogy a szétzilált irodalmi élet és az ebből következő megélhe-
tési nehézségek elkeseredéssel töltötték el.27 Ráadásul 1849 őszén a főváros-
ban lefoglalták ingóságait, 1850 első hónapjaiban pedig még részben a forra-
dalom előtti időkből á thúzódó adósságok miatt kétszer is elárverezték hát-
rahagyott javait.28 Lauka Gusztáv visszaemlékezésében ezzel összefüggés-
ben arról írt, hogy a Kuthyval folytatott beszélgetések egyértelművé tették 
számára, hogy barátja már ekkor is egy biztos megélhetést nyúj tó hivatal el-
nyerésében látta egzisztenciális problémáinak megoldását.29 Kuthy 1850 és 
1853 között számos elbeszélést írt, és részt vett a reprezentatív irodalmi vál-
lalkozásokban. Valamikor 1852/53 telén Nagy Ignác arra kérte Kuthyt, hogy 
kizárólag az ő szerkesztésében megjelenő Hölgyfutárba dolgozzon, 1853 ta-
vaszán pedig Császár Ferenc azzal kereste meg az írót, hogy legyen az újon-
nan induló Divatcsarnok című lap munkatársa. Az ekkor Diószegen tartózko-
dó Kuthy válaszában egyébként rögtön arra kérte barátját, hogy a kiadó 
küldjön 100 pengőforint szerzői előleget számára.30 Mindez arra mutat , 
hogy Kuthy megpróbál t az újraszerveződő irodalmi intézményrendszerbe 
bekapcsolódni. Egyes feltételezések szerint Kuthyt az anyagi nehézségek 
mellett a cenzúrával való folyamatos küzdelem indította arra, hogy az írói 
működését hát térbe szorítva, 1853-ban hivatalt vállaljon.31 Ez a lépés azon-
ban azzal járt, hogy az irodalmi közvélemény mértékadó része - már az író 
életében is - Kuthy irodalmi tevékenységének megítélését alárendelte poli-
tikai és morális szempontoknak, s ezek alapján a szabadságharc utáni élet-
m ű minden egyes darabját figyelmen kívül hagyta vagy eleve elutasította. 

Felvetődik tehát a kérdés: Kuthy valóban megpróbált-e valamiféle hivatalt, 
vagy kormánymegbízatást szerezni már 1850-ben, vagy csak anyagi helyze-
tének kedvezőtlen alakulása és az irodalmi élet általa kilátástalannak ítélt 
helyzete érlelte meg benne lassan a hivatalvállalással kapcsolatos döntést. 

Kétségtelen, hogy az író már 1850 nyarán állásért folyamodott, majd 1850 
augusztusában Cseh Eduárd miniszteri biztos ajánlásával egy, a nagyváradi 
kerületben indí tandó lap szerkesztői állásáért fordult Kari Geringerhez.32 Fi-
gyelemre méltó, hogy folyamodványában Kuthy végig politikai nézeteinek 
konzekvens voltát hangsúlyozta. 1848 előtti tevékenységéről szólva kiemel-
te, bár végig az alkotmányos reformpárthoz tartozott, sohasem izgatott az 
uralkodóház ellen, továbbá soha semmit sem tett az Ausztriától való elsza-
kadás és a függetlenség érdekében sem. Fontosnak tartotta egyébként azt is 
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megemlíteni, hogy a Kelet Népe-vitában politikai röpiratával Széchenyi, azaz 
a mérsékelt párt mellett foglalt állást.33 Nem titkolta azonban, hogy évekig 
volt Batthyány Lajos titkára. Kuthy fontos érvként hozta fel, hogy ő mindig 
is a centralizáció híve volt - ezért is csatlakozott a magyar ellenzékhez, eluta-
sítva az ország akkori arisztokratikus berendezkedését és igazgatását. Véle-
ménye szerint a demokrat ikus elvekhez való ragaszkodását bizonyítja iro-
dalmi tevékenysége is.34 A forradalom alatt fellépett a republikánus tenden-
ciákkal szemben, 1848 márciusában Pozsonyból Pestre utazott, hogy az otta-
ni mozgalmak élén álló fiatal írókat a republikánus nézetektől eltérítse, sőt 
onnan egy, Petőfi aláírásával ellátott írást vitt a miniszterelnökhöz, amely-
ben a fiatal írók kifejezték a kormány iránti bizalmukat, és ígéretet tettek ar-
ra, hogy a sajtóban alkotmányos és mérsékelt hangnemben fognak szólni.35 

A forradalom alatti magatartásával kapcsolatban kiemelte, hogy nem vett 
részt a fegyveres harcban, nem fogadott el semmilyen forradalmi tevékeny-
séggel összefüggő állást, és nem tartott beszédeket népgyűléseken, klubok-
ban. Állítása szerint Windischgrätz októberi proklamációja u tán teljesen 
visszavonult, s bár a Batthyány-kormány lemondása után Kossuth irodájá-
ban kellett volna dolgoznia - itt minden bizonnyal az Országos Honvédelmi 
Bizottmány irodájáról van szó - , ott egyetlenegyszer sem jelent meg. Kuthy 
tehát folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy csak az uralkodó által elismert 
Batthyány-kormány kinevezését fogadta el, a Szemere-kormányban betöl-
tött belügyminisztér iumi osztálytanácsosi megbízatásáról azonban már nem 
beszélt. Márpedig tudjuk , hogy például Szemere a zsidóemancipációt ki-
mondó törvénnyel kapcsolatos előkészítő munkálatokat új belügyminiszté-
riumi tanácsosaira, Csengery Antalra, Kemény Zsigmondra és Kuthy Lajos-
ra bízta.36 Ugyancsak ők hárman kaptak arra megbízást 1849 nyarán, hogy 
az ország ú j berendezkedésével kapcsolatos alapelveket megfogalmazzák.3 7 

Kuthy a Geringerhez intézett kérelmében azt állította, hogy 1849 szeptembe-
rében Debrecenben jelentkezett gróf Zichy Ferenc királyi biztosnál, azzal a 
céllal, hogy az ura lkodó iránti húségét igazolja, és a kormánynál szolgálatra 
jelentkezzen. Kuthy szerint Zichy ekkor azonban azt javasolta neki, fél évre 
vonuljon vissza. Figyelemre méltó, hogy Kuthy ebben a beadványában az 
egységes osztrák állam kifejlődését és a március 4-i a lkotmányban foglalt el-
veket ú g y értékelte, mint saját politikai törekvéseinek megvalósulását és 
beteljesedését.38 Arra is kitért egyébként, hogy Bihar megyei és pesti tartóz-
kodása idején minden alkalmat megragadot t az új a lkotmány népszerűsíté-
sére. A német nyelvű fo lyamodványban is igyekezett igazodni az új politikai 
kurzus által előnyben részesített terminológiához, például magyar nemzet 
helyett magyar néptörzsről (Volksstamm) beszélt. Itt érdemes megjegyezni, 
hogy Kuthy saját „politikai hitvallását" egy 1850 elején Szilágyi Sándorhoz 
írt levelében is kifejtette, az ott megfogalmazottak pedig tökéletesen egybe-
csengenek a fo lyamodványban később kifejtett gondolatokkal: „Csudálom, 
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h o g y fé l év l e fo ly tában , csLipán i r o d a l m i k ö z p o n t o s í t á s é r d e k é b ő l keres te-
tém fel , én, ki a ' c sászár i h á z n a k 's az e n g e d m é n y z e t t a l k o t m á n y e lveinek 
mindig barátja, a' respublicának ellene voltam; 's Királyi hivatalos kinevez-
tetésemet, - ama kizsákmányolható korszakban, - sem hadi sem polgári té-
ren, egy pillanatig sem compromittáltam."39 Az ismertetett beadvány egyéb-
ként azt a célt szolgálta, hogy Kuthy engedélyt és támogatást kapjon egy 
olyan, a szélesebb rétegeknek szóló, politikai lap szerkesztésére, amely a 
kormányzati intézkedéseket és az új közigazgatási, politikai intézményeket 
népszerűsítette volna, oly módon, hogy a kormány és a szerkesztő közötti 
kapcsolat a nyilvánosság előtt rejtve maradt volna. Geringer azonban nem 
támogatta a kérelmet, Kuthy lapszerkesztői tervei tehát ez alkalommal is 
meghiúsultak. Persze Kuthy a beadvány végén azt is megemlítette, hogyha 
a lap megindítására nincs lehetőség, akkor legalább valamiféle állás elnyeré-
séhez segítsék hozzá. 

Az írótársak és a közvélemény nem ismerte a folyamodvány tartalmát, de 
Kuthy egyes megnyilatkozásaiból és a néhány évvel később bekövetkező 
hivatalba lépésből egyértelmű következtetést vontak le: Kuthy megbocsát-
hatatlan lépést követett el. 

Természetesen akadtak olyanok is, akik megpróbálták e fordulat lélektani 
mozgatóit megfejteni és értelmezni. Degré Alajos 1869-ben, a Kuthy felett 
tartott emlékbeszédében így fogalmazott: „Igaz, noha nem volt kém, nem 
volt várfeladó, sem muszkavezető, mégis áruló volt, de önmaga iránt: szép 
nevét, fényes múltját és népszerűségét árulá el."40 Mindezt Degré szerint 
azonban nem elvtelenségből, nem hazafiatlanságból követte el, hanem csak-
is őrültségből. Degré tehát úgy vélte, a hivatalvállalás nem indokolható más-
sal, mint a Kuthynál jelentkező elmebajjal.41 Ezt az állítást igyekezett alátá-
masztani és megmagyarázni Kuthy egykori közeli barátjának, Kulini Nagy 
Benőnek az 1888-ban megjelent rövid írása is, amely arról a - forrásokkal 
nem igazolható - verzióról számolt be, hogy Kuthynak 1849 októberében 
vasra verve végig kellett néznie Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzését, 
s csak ezután engedték szabadon. „E tragikus jelenet hatása alatt a már ha-
lálát várt szerencsétlen embernek szellemvilága sötétülni kezdett és mint ne-
kem mondá: Átláttam, hogy életemet felséges császáromnak köszönhetem! 
e pillanattól kezdve rögeszméjévé vált a császári hatalom iránt való engedel-
messég."42 A kortársak és a közeli barátok egy része tehát Kuthy zavarodott-
ságával magyarázta az író 1850-es évekbeli hivatalvállalását, kimondatlanul 
is feltételezve azt, hogy a Bach-korszak igazgatási rendszere minden továb-
bi nélkül fontos pozícióba helyezhetett egy elmebajjal küszködő embert. Bár 
ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy rendelkezésünkre áll az az or-
vosi jelentés, amelyet Kuthy hivatalba lépése előtt, 1853 novemberében állí-
tottak ki; ebben a következőket olvashatjuk: „...test alkata teljes, színe ter-
mészetes; 's mind ezekkel pár huzamban áll lelki kedélye, mely mindenko-
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ron éber, vidám és józan."43 A hivatalba állásnak tehát a megfelelő fizikai és 
elmebeli állapot egyaránt feltétele volt. 

Akadtak, akik mentségként hozták fel azt is, hogy Kuthy a szabadságharc 
előtti időkben tulajdonképpen nem játszott semmilyen komoly politikai szere-
pet, így hát nem is tekinthető árulónak. Kuthy közeli barátja, Lauka Gusztáv 
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Kuthy már az 1848 előtti időkben sem 
volt következetes politikai állásfoglalásaiban, minden ízében szépíró volt, aki 
nem meggyőződésből vagy hazafiságból, hanem sokkal inkább divatból és 
hiúságból - a kor kívánalmainak engedve - vett részt a politikai mozgal-
makban.44 Ez utóbbihoz egyébként hozzátehetjük, hogy a Kuthy emberi és 
írói kapcsolatrendszerében meghatározó szerepet játszó személyek az 1830-
as, 1840-es évek fordulójától tagjai voltak a Kör elnevezésű irodalmi-művé-
szeti egyesületnek, amely aztán 1843 végén a Nemzeti Kör nevet vette fel. így 
szinte szükségszerű volt, hogy Kuthy már pusztán írói tevékenysége folytán 
is több szállal kötődött az 1840-es évek ellenzéki törekvéseihez. Gyulai Pál az 
1860-as években Vörösmarty-monográfiájában már úgy fogalmazott, hogy 
„Magyarország valamennyi költője" az ellenzékhez tartozott, hiszen a „ma-
gyar ellenzék maga volt a nemzet, mely lételeért küzd".45 Ezzel a megállapí-
tással Gyulai természetesen néhány olyan írót, költőt ki is zárt az irodalmi ká-
nonból, akik a reformkorban nem tartoztak az ellenzéki mozgalomhoz, így 
például Császár Ferencet, akivel egyébként maga Kuthy jó kapcsolatban volt. 

Akik azonban elítélték Kuthyt, éppen múltja miatt tartották tettét megbo-
csáthatatlannak. Szerintük országos hírneve és népszerűsége, határozott el-
lenzéki álláspontja és az ügyvédi vizsgától való eltiltása, az 1840-es években 
a gróf Batthyány Lajos mellett betöltött magántitkári állás éles ellentétben állt 
az 1850-es években bekövetkezett szerepvállalásával. Greguss Ágost, a Kisfa-
ludy Társaság titkára szerint éppen a Kuthynál bekövetkezett látványos és 
nyilvánvaló politikai fordulat tette lehetetlenné, hogy az irodalmi életbe 
visszatérhessen.46 Persze nem szabad elfelejteni, hogy az írók közül a már 
említett Lauka Gusztáv mellett Arany János és Vajda János is vállalt valami-
féle hivatalt az 1850-es években. Lauka, aki 1848-ban az országgyűlési irattár 
jegyzője volt, 1849 tavaszától pedig Riskó Ignác kormánybiztos mellett tevé-
kenykedett, már 1851-ben Kende Zsigmond szatmári megyefőnök titkára-
ként dolgozott, majd Nagyváradon, végül Pesten viselt hivatalt4 7 Arany, aki 
1849 májusától a Belügyminisztériumban helyezkedett el mint fogalmazó,48 

1850-51-ben Nagyszalontán Kenyeres János járási szolgabíró mellett 
dolgozott.49 Vajda János a szabadságharc alatt honvéd volt, 1849-ben beso-
rozták az osztrák hadseregbe, az 1850-es évek elején azonban kénytelen volt 
Budán a Földbecslési Hivatalnál elhelyezkedni.50 Érdemes a kevéssé ismert 
Csanády György pályáját is megvizsgálni ebből a szempontból.51 Csanády 
ügyvédi vizsgát tett, majd a Nemzeti, később Pesti Kör könyvtárosa, utóbb 
jegyzője lett. 1849 áprilisától a Pénzügyminisztériumba nyert kinevezést.52 
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1850-ben azonban ő is hivatalt vállalt, s döntéséről így írt barátjának, 
Pompéry Jánosnak: „Körülem is nagy változások történtek. S ügyvédi önálló 
életemet farba rúgva, saját magam farát adtam bérbe. Azaz, kedves Jánosom, 
addig áskálódtak az én jó barátim körülem, hogy elvégre én magamat Kató-
ként capacitáltatni engedvén: Szerdahelyi Pál debreczeni kerületi (bíróságot 
szervező) ministeri biztoshoz Debreczenbe titoknokul berukkoltam..."5 3 

Csanády levele, és annak szóhasználata egyértelműen arról tanúskodik, 
hogy saját hivatalvállalását prostituálódásként értékelte, s a Bach-rendszer 
közigazgatásában szerepet vállaló írók is szükséges rossz megoldásnak te-
kintették döntésüket. Kuthy azonban - úgy tűnik - nem tartotta 1849 előtti 
szereplésével ellentétesnek a hivatalvállalást, sőt, megnyilatkozásaiban egy-
fajta folytonosságot és következetességet próbált megkonstruálni 1849 előtti 
és 1849 utáni politikai meggyőződésében. A közvélemény bizonyos esetek-
ben elfogadta a szükségből, egzisztenciális okokból történt hivatalvállalást, 
de Kuthy esetében elutasította azt, hogy az előző időszak egy reprezentatív 
és népszerű figurája minden következmény nélkül részt vegyen az új rend-
szer működtetésében.54 Érdekes adalék lehet mindehhez, hogy Kuthy egyik 
közeli rokona, Kuthy Károly,55 aki 1848-ig Biharban volt megyei tisztségvi-
selő, majd az 1850-es években a nagykárolyi járásban szolgabíróként tevé-
kenykedett - tehát a folyamatosságot képviselte az 1848 előtti és 1848 utáni 
Bihar megyei közigazgatásban - , állítólag szintén nem volt hajlandó az áru-
lónak tartott rokonnal szorosabb kapcsolatot fenntartani.56 

Az 1850-es években a Bach-rendszer szolgálatába álló Kuthy tökéletesen 
alkalmas volt arra, hogy az abszolutizmus időszakában a saját hivatását és 
küldetését eláruló író alakját testesítse meg. Családi háttere, rendi státusa, 
felekezeti hovatartozása, gyermek- és ifjúkori szocializációjának helyszínei, 
vagyis - a korabeli fogalmak szerint - az egyes ember identitását döntően 
meghatározó tényezők már eleve éles ellentétben állónak látszottak a neo-
abszolutizmus éveiben bekövetkezett szerepvállalásával. Ezért is tűnhetett 
Kuthy ezen lépése megmagyarázhatatlannak, és olyan rejtélynek, melynek 
titka valahol a személyiség mélyszerkezetében keresendő. Ahogyan ezt a di-
lemmát Vadnay Károly megfogalmazta: „Az idők különös munkája volt az, 
hogy egy a kálvinista Rómában felnövekedett tősgyökeres magyart eltorzí-
tott és a németesítők táborába vitt: míg nemzetiségi tájakon született, idegen 
családnevű embereket, sőt külföldi sarjakat is heves, rajongó magyarokká 
tett."57 A mítoszképzésre hajlamos közvélemény előtt - mintegy az átélt kor-
szakváltás mentális és érzelmi feldolgozását megkönnyítve - Kuthy látens 
módon a szabadságharcban eltűnt Petőfi ellenpontjaként jelenhetett meg, az 
írók közül egyedüli árulóként. Mindez azért is tanulságos, mert a Petőfiről 
szóló visszaemlékezések egyik fontos eleme, hogy a fiatal költő eredendően 
idegenkedett Kuthytól,58 így fenntartásai, ellenérzései önmagukat beteljesí-
tő jóslatként élhettek és alakulhattak tovább a szabadságharc utáni években. 
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Bp., 1970, 140. 

52 Vö. F. KISS Erzsébet, i. т., 501. 
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55 Kuthy Károly 1820. dec. 19-én született 
Nagyváradon. 1842 és 1845 között Bihar me-
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zett titkár, 1853-tól pedig Nagykárolyban fő-
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ről, fizetéséről tájékoztató minősítési lapját 
lásd MOL Abszolutizmuskori levéltár. Ma-
gyar Királyi Udvari Kancellária. Személyügyi 
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mindnyájatokkal. 

Én abban a hitben éltem, hogy Gizella 
főhercegnő születésére írt költeményem pél-
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