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érzékelni képes) lény kikerül az esztétika centrumából és helyette a „szép eszméje” 
válik kiindulóponttá.81 Az esztétika, illetve a művészet céljáról alkotott elképzelés is 
megváltozik ezáltal, mely az antropológiai esztétikáknál (Almási Balogh Sámuel sza-
vaival) „az emberiség’ tökéletesűlése”, egy, az érzékelésből kiinduló, de az ember 
egész testi-lelki-értelmi valójára kiható képzési folyamat. Hegel viszont tagadja, hogy 
a művészet célja tanítás vagy morális tökéletesítés volna az érzések felkeltése révén, 
szerinte a műalkotás tanító célzata nem állhat másban, mint hogy egy „abszolút szel-
lemi tartalmat [„an und für sich wesentlichen geistlichen Gehalt”] tudatosítson”.82 
Mivel itt a művészetnek mind kiindulópontja, mind célja tisztán eszmei, vagyis az em-
beren kívül értelmeződik, e koncepcióban (esztétikai) képzésről már nem lehet szó.

Hegel támadása a „közönséges emberi értelemen” nyugvó fi lozófi a ellen mutatja, 
hogy az abszolút idealizmus szemszögéből az antropológiai állandóként tételezett, 
tapasztalati alapú, időtől és helytől függetlenül helytálló józan ész belátásaira hivat-
kozni szerinte immár nem érvényes érvelési mód. Az antropológiai és kallisztikai 
esztétika között ennek megfelelően módszertani ellentét is feszül, hiszen az előbbi 
eklektikus metódusa szorosan összefügg azzal az előfeltevéssel, hogy bármely rendszer 
bírálható és szétbontható a sensus communis-ra hivatkozva,83 míg az utóbbi a priori 
tételeken alapuló, saját terminológiát alkalmazó, zárt rendszerfi lozófi a.

Az 1840-es akadémiai pályázat iratanyaga nagyon érdekes, mintegy keresztmet-
szeti pillanatképet nyújt a magyar esztétikai törekvésekről egy olyan időpontban, ami-
kor a hazai fi lozófi ai gondolkodásban többféle értelemben is éppen gyökeres váltás 
megy végbe. Ennek megfelelően az idősíkok mintha egymásba csúsznának: egyszerre 
van itt jelen a magyarországi esztétikai gondolkodást a kezdetektől befolyásoló neo-
humanista-eklektikus-populárfi lozófi ai irányzat s az újabb, szisztematikus-termino-
lógiai irányzat, utóbbi főként a meginduló Hegel-recepciónak köszönhetően. A szöve-
gek olyan, önrefl exiót igénylő határhelyzetben állnak, ahonnan még és már mindkét 
távlat megmutatkozik, vagyis a kibontakozó esztétikafelfogások az őket képviselők 
számára sem tekinthetők már és még magától értetődőknek. De nyelvi és intézményes 
tekintetben is határpontot képez ez a pályázati anyag, mivel a köz- és felsőoktatás 
számára készült latin esztétikák világát itt váltja fel látványosan az esztétika mint ma-
gyar nyelvű, önállósodó diszciplína. Az irategyüttes ismeretében más fényben tűnik 
fel a Szerdahely–Schedius-féle korai hazai neohumanista esztétikai kezdeményezések 
közvetlen utóélete is, hiszen egy olyan közegbe nyerünk általa betekintést, amelyben 
ez még élő, sőt evidensen adott hagyományként létezett, míg ugyanennek a tradíciónak 
a távolabbi utókor perspektívájából rendre csak zárványossága, hatástalansága látszik. 
Azonban e néhány, jelen dolgozatban csak részlegesen kifejtett szempont mellé még 
továbbiak sorakoztathatók, melyekből kiindulva az esztétika-, a fi lozófi a- és az iro-
dalomtörténet-írásnak is további feladatokat ad e terjedelmes anyag.
81 Hegel, Esztétika, 15.
82 Uo., 24. „Dieser Zweck in Rücksicht auf das Lehren könnte nur darin liegen, an und für sich wesent-

lichen geistlichen Gehalt durch das Kunstwerk ans Bewußtsein zu bringen.” Hegel, Vorlesungen über 
die Ästhetik, 76. Vö. Hegel, Esztétika, 27.

83 Vö. Krug érvelésével a pozitív értelemben vett „egészséges emberi értelem” védelmében Hegel kriti-
kájával szemben: Krug, Fundamentalphilosophie, 144–147.

SZILÁGYI MÁRTON

A bűnbakképzés mechanizmusai 
a 19. századi irodalomban
Görgei Artúr megítélései az 1860-as évekig

Az 1850-es évek közgondolkodásának feltárására vállalkozó, módszertani újítást is 
jelentő könyvében Kerényi Ferenc megfogalmazott egy axiomatikus megállapítást 
erről az időszakról: „a gyors reagálású műfajokban, a lírában és a novellában megje-
lent valamennyi fontosabb irány: a bűnbakkeresés, a mitizálás és az allegorizálás.”1 
A számos elemzési lehetőséget megnyitó megfi gyelés fontos szeletét világítja be a kor-
szak nemzettudatának, de némi kiegészítésre szorul: mindaz ugyanis, amiről Kerényi 
beszél, voltaképpen már az 1840-es években megalapozódott. A mitologikus gondol-
kodás nyilvánvalóvá válásának a pillanata az 1848–49-es forradalom- és szabadságharc 
időszaka volt, s a Világos utáni periódus csak ezt folytatta.2 A megérteni vágyott, de 
igen kevéssé racionalizálható, ugrásszerű változás leírására így kínálkoztak már bejá-
ratott történelemelméleti – vagy inkább kvázi-mitologikus – gondolkodási formák, 
amelyeknek számos szövegszerű nyoma fennmaradt, s amelyeknek a létrehozása és 
elterjesztése az 1840-es években aktív írók munkája volt.

Látványos példaként hadd utaljak arra, hogy 1850-ben jelent meg – Sajó álnév alatt 
– Jókai Mór Forradalmi és csataképek 1848–1849-ből című novelláskötete, amelynek 
tizenhárom elbeszélése a még érintésnyi közelségben lévő szabadságharc időszakával 
foglalkozott. Jókainak a jelenbe érő közelmúltat megragadni kívánó történelemszem-
léletét ebben a kötetben a legpontosabban Az ércleány című novella következő sorai 
írják körül:

Írjunk mitológiát.
Írjuk le az év eseményeit, híven, valóan, mindent ami megtörtént, minden 

csodálatost, emberfölöttit, nagyszerűt, amit láttunk, amit tapasztalánk, aminek 
szemtanúi voltunk, s akkor mondjuk rá, hogy ez mind mese, mert különben 
nem fogják elhinni.

A költő álmodta ezeket.
Annyi nagyság, annyi ragyogvány, az embererőt meghaladó tettek vakmerő 

képei, hol születhettek volna másutt, mint egy fantasztikus agy hagymázos kép-
zeletvilágában?

1 Kerényi Ferenc, „Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás”. Az irodalmi élet néhány kérdése az abszolutizmus 
korában, Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2005, 117.

2 A témáról lásd még: Szilágyi Márton, Helden und Antihelden von 1848/49 in der ungarischen Literatur 
des 19. Jahrhunderts = Lajos Kossuth (1802–1894). Wirken – Rezeption – Kult, szerk. Holger Fischer, 
Reinhold Krämer, Hamburg, 2007, 125–136.
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De a könny, mely a fölidézett nevek emlékére a szemet elárasztja, nem fogja-e 
megmondani, hogy mindez nem álom, hanem egy eltemetett világ dicsősége?3

Aligha véletlen, hogy Jókai saját művét a „mitológia” szóval jellemezte. Persze itt 
nem a klasszikus görög–latin hitvilág elemeinek fölhasználásáról beszélhetünk, ha-
nem valami egészen másról. A mitologizálás jellege – amely egyébként Jókainak az 
1848–49-ről írott, későbbi munkáit is meghatározta4 – úgy írható körül, mint amely 
archetipikus helyzetek és alakok időtlenné tett, voltaképpen erkölcsi vonatkozású 
küzdelmeként írja le az alig néhány évvel korábbi eseményeket. A történelmi referen-
ciákkal is jellemezhető események ilyenformán szinte azonnal nembeli jelentőséggel 
ruháztatnak föl, s morális példázatokká válnak annak az isteni igazságnak a fényében, 
amely egyértelműen eldönthetővé teszi jónak és gonosznak a határait.

Jókai hatása aligha becsülhető le a korabeli irodalomra nézvést éppúgy, mint a ké-
sőbbi hatástörténeti folyamatokra, s bizonyos, hogy a Forradalmi és csataképek törté-
nelemszemlélete is tartósan befolyásolta a szabadságharc irodalmi megörökítését és 
az ábrázolás legfontosabb tendenciáinak a köztudatban való meggyökerezését. Mind-
azonáltal a mitologizálás eme metódusa nem kizárólag Jókaira volt jellemző, mi több, 
nem is csupán nála fi gyelhető meg. Már a szabadságharc katonai veresége előtt jóval 
felbukkantak ugyanis olyan tendenciák, amelyek sajátos, átértelmezett mitológiai 
toposzok révén kívánták értelmezni az eseményeket. A képzőművészeti ábrázolások 
már egykorúan ehhez az eszközhöz nyúltak: a litográfi ák, amelyek a sokszorosítás 
révén feltehetőleg komoly tömeghatással rendelkeztek, igen korán kialakítottak egy 
magyar forradalmi pantheont, amelynek centrális fi gurájává Kossuth Lajos vált. De 
említhetek irodalmi példát is. A Hiador álnéven publikáló Jámbor Pál – aki eredetileg 
katolikus pap volt – Kossuth című költeményében, amely 1849-ben látott napvilá-
got, a címben megidézett személyt az emberi szabadság usurpátoraként dicsőítette, 
s ehhez olyan attribútumokkal ruházta fel, amelyek olykor szinte kínosan idegenek 
Kossuth valódi alakjától; például amikor Kossuth mint a szabadság allegorikus fi gu-
rája szülőanyaként (!) jelenik meg:

Beszélj, beszélj, e nemzet téged ért,
Ád életet, vért minden hangodért,
Ha sors volnál, s jövőnket hordanád –
Méhed, tudom, te felszakítanád.”

Ezek a képalkotásban megmutatkozó megbicsaklások persze a választott irodalmi 
műfajnak, a dicsőítő ódának a hagyományos toposzkészletéből (illetve ennek a kevéssé 
refl ektált, automatikus használatából) fakadnak – s ezen a ponton fi gyelemre méltó, 
hogy a méltatott személy kiválóságát itt nem a születési vagy társadalmi előjog kétség-
bevonhatatlan tekintélye alapozza meg, hanem a költő számára nyilvánvaló, személyes 
3 Jókai Mór, Elbeszélések (1850), s. a. r. Gyrffy Miklós, Akadémiai, Budapest, 1989, 94.
4 Erről a sajátosságról lásd Szörényi László, Mítosz és utópia Jókainál = U., Multaddal valamit kezdeni, 

Magvető, Budapest, 1989, 138–163. A vonatkozó hely: 143–144.

kiválósága. Az 1848–49-ben születő, Kossuthhoz címzett versekre ez általában is 
érvényes, Hiador verse azért lehet mégis különösen jellemző, mert itt a dicsőített 
személyiség és a felmagasztalására alkalmazott nyelvi-retorikai apparátus az allego-
rizálás folyamatában nyilvánvalóan feszültségbe kerül egymással.5 No meg azért is, 
mert a költeményt tartalmazó kötet 1849-ben, Debrecenben jelent meg, azaz a sza-
badságharc azon szakaszában, amikor a békés, „törvényes forradalom”6 legitimációs 
eszközeit alkalmazó politikai megoldások már nem voltak alkalmazhatóak, s így 
erősebbé vált az az igény, hogy a fegyveres harc folytatásának a szükségességét egy 
leegyszerűsített, didaktikus ellentétekben megfogalmazható szemlélet segítsen nép-
szerűsíteni. Ehhez pedig hatásos eszköznek bizonyult a személyek ellentétére lecsu-
paszított, mitologizáló apparátus.

Kossuth szimbolikussá emelése azonban nem csupán a lírai műnemben fi gyelhető 
meg. A szintén ugyanehhez a periódushoz köthető, azaz ugyanehhez a legitimációs 
problémához hozzárendelhető verses epikai szöveg, Sárosi Gyula Arany trombita 
című műve kiváló példája ennek.7 E sajátos eposztravesztia az éppen zajló fegyveres 
konfl iktust egy igen egyszerű, a ponyva olvasóiként tételezett befogadók számára is 
felfogható sémára redukálja: az egyik oldalon a Habsburgok és a kamarilla áll, s mindez 
csupa ostoba és gonosz ember gyülekezeteként ábrázoltatik, velük szemben pedig 
a derék magyarok találhatók, természetesen Kossuth Lajos vezetésével. Kossuth itt 
az emberi és hazafi as erények megtestesüléseként mutatkozik meg, s az ő kiemelése 
a magyar forradalmat és szabadságharcot irányító politikus-garnitúra tagjai közül 
nagyban hozzájárult a fegyveres harc céljainak személyessé tételéhez. Megjegyzendő 
persze, hogy ez az eljárás nem csupán irodalmi szövegekre, mi több, nem is kizárólag 
a magyar nemzeti szemléletre volt jellemző, hiszen az osztrák titkosszolgálati és hadi 
jelentések 1848–49-ben szintén Kossuth démonizálásának az eszközéhez nyúltak, 
s ezzel befolyását és hatalmát szinte mitikus méretűnek állították be.8

Éppen ezért nem véletlen, hogy a szabadságharc bukásának magyarázatául is olyan 
gyorsan előállt egy mitologizáló magyarázat: ezúttal az áruló mítosza.9 E szerint 
ugyanis a katonai vereségért egyetlen embernek, Görgei Artúrnak az árulása lenne 
a felelős. A szabadságharc alatt a gyávaság és árulás vádja már korán és többekre alkal-
mazva megjelent – illették ezzel bizonyos versek Vécsey Károlyt, az Aradot föladó 

5 A szöveget lásd Hiador [Jámbor Pál], Szabadságdalok a hadseregnek, III. füzet, [Debrecen, 1849], 
3–4. Újabban: Magyar költők 19. század, I., vál. Kulin Ferenc, szöveggond., jegyz. Szilágyi Márton, 
Kortárs, Budapest, 2001, 576–577. Az idézet az antológia alapján.

6 A szókapcsolat Deák István monográfi ájának címéből származik: István Deák, Th e Lawful Revolution. 
Louis Kossuth and the Hungarians 1848–1849, Columbia UP, New York – London, 1979. Jellemző, 
hogy a könyv első magyar kiadását nem merték ilyen címmel forgalmazni (nyilván azért, nehogy 
valaki 1956-ra gondoljon), ezért az a következő módon jelent meg: Deák István, Kossuth Lajos és a 
magyarok 1848–49-ben, Gondolat, Budapest, 1983.

7 Kritikai kiadása: Ponyvára került Arany Trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta 
Sárosi Gyula, s. a. r. Bisztray Gyula, Akadémiai, Budapest, 1951.

8 Erről bővebben Hermann Róbert, Kossuth, az ördög, Aetas 2009/4., 63–79.
9 A kérdés historiográfi ájához lásd Kosáry Domokos, A Görgey-kérdés története, I–II., Osiris, Budapest, 

1994. Vö. még Hermann Róbert, A Görgey-kérdés mai állásáról: Gondolatok és megjegyzések Kosáry 
Domokos „A Görgey-kérdés története” című kötete kapcsán, Hadtörténelmi Közlemények 1995/4., 116–134.
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Damjanichot és a Komárommal kapituláló Klapkát is, s a legfőbb bűn láthatólag az 
ellenség előtti megadás volt10 – ám ezek a minősítések egy idő után kizárólag Görgei 
köré kezdtek csoportosulni. Ezt elősegítette egy olyan, fi ktív (s ilyenformán hiteltelen), 
ám igen népszerű, számos másolatban terjedő szöveg is, mint Kossuth orsovai imája.11 
Mindazonáltal ezt a sémát a legerőteljesebben Kossuth vidini levele fogalmazta meg, 
amely kifejezetten a külföld tájékoztatásának igényével született. Kossuth itt pontosan 
azt a polarizáló logikát képviselte, amelyet az 1849-ben, még a szabadságharc alatt 
született, propagandisztikus irodalmi művek dolgoztak ki: a forradalom és szabad-
ságharc a jó és a gonosz küzdelmeként lenne felfogható, s maga Kossuth testesíti meg 
az előbbi lehetőséget. Görgeinek ebben a koncepcióban csak a gonosz szerepe juthat, 
hiszen a metafi zikai érdekűnek ábrázolt küzdelmet csak ördögi ármány, a megszemé-
lyesített árulás maga buktathatja meg. A perszonifi kált szabadsághoz így tartozik 
hozzá a szintén perszonifi kált gonoszság is.

Az árulómítosz gyors elterjedését és meggyökeresedését azonban aligha lehet ki-
zárólag a vidini levél hatásával magyarázni, amely 1850-ben jelent meg több nyelven 
és magyarul is.12 Az ehhez szükséges szemléleti elemek ugyanis Kossuth tekintélyé-
nek és nyilatkozatának ismerete nélkül is készen álltak. Az első, Görgeit kárhoztató 
versek szinte azonnal a kapituláció után megszülettek, s már itt is a tábornok árulása 
állt a középpontban. Ezekhez a versekhez persze érdemes azt is számon tartanunk, 
hogy Görgeiről mint politikusról és mint hadvezérről már korábban is kialakulhat-
tak markáns vélemények, s ezek csak felerősödhettek a fegyverletétel hírére: például 
Vörösmartynak már korábban is voltak komoly fenntartásai Görgei kapcsán.13 Mind-
azonáltal valószínűleg az sem véletlen, hogy ezek a költemények jórészt vagy olyan, az 
idősebb nemzedékhez tartozó, a liberális eszmények képviseletével azonosuló költők 
munkái (mint például Vörösmarty Mihály és Bajza József),14 vagy éppen a már em-
legetett Sárosi Gyula művei, azé a Sárosié, akinek komoly szerepe volt a szabadság-
harcról való metaforikus-mitologikus beszédrend kidolgozásában.15 (A harmadik 

10 Erre lásd Hermann Róbert, Adalékok egy mítosz születéséhez. Görgeit átkozó népdalok és versek a sza-
badságharc utáni évekből = Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára, szerk. Czövek 
Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt, Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2012, 259.

11 Hermann Róbert, Kossuth orsovai búcsúja – prózában és versben = Hit és tudás, szerk. Deres Kornélia 
– Sepsi Enikő, Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan, Budapest, 2015, 34–53.

12 A vidini levél szövegét lásd Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848–1849-ből, s. a. r. Katona Tamás, 
Európa, Budapest, 1987, 508–529.

13 Erre felhívta a fi gyelmet: Kosáry, I. m., I. 299. Erre utalt már a vers közlője, Kacziány Géza is, amikor 
hosszan sorolta, hogy Görgeinek a Perczel Mórral, Vörösmarty egykori tanítványával kialakult konf-
liktusai hogyan befolyásolhatták Vörösmarty Görgei-ellenes nézeteit is: Kacziány Géza, Vörösmarty 
utolsó évei és kiadatlan költeményei, Dongó. A Garabonciás 1913. július 15., 49–50. Vö. még Vörös-
marty Mihály, Kisebb költemények, III., 1840–1855, s. a. r. Tóth Dezső, Akadémiai, Budapest, 1962, 
555–556. (A továbbiakban VMÖM 3.)

14 Vörösmarty Mihály, Átok = VMÖM 3., 175–176.; Bajza József, Honáruló = Badics Ferenc, Bajza 
kiadatlan forradalmi költeményei, ItK 1924/3–4., 114–115.

15 Sárosi Gyula, A honvéd álma; Verhör; Babylon imája = U. Kisebb költeményei, prózai munkái és 
levelezése, s. a. r. Bisztray Gyula, Akadémiai, Budapest, 1954, 200. skk.; 234. skk.; 238. skk. Persze 
meg kell jegyeznem, hogy ezekben a versekben az áruló-mítoszra inkább csak egyes nyelvi fordulatok 
utalnak, de a szövegek nem nyíltan Görgei-ellenes költeményekként azonosíthatóak.

csoport, amely ebben a vonatkozásban megemlítendő, azon költőknek a köre, akik 
honvédként vettek részt a szabadságharcban, s indulataikat ez a tény is befolyásol-
hatta: ilyen volt Vajda János és Petőfi  István.)16 A Görgei-ellenesség elterjesztésében 
(és a vidini levél kiadásában) egyébként kulcsszerepet játszó Szilágyi Sándor is igye-
kezett olykor távolságot tartani a tagolatlan gyűlöletet mutató, csak a mitologikus 
gondolkodás felől értelmezhető felfogástól; egyik kiadványában utólagos jegyzetként 
így beszélt például a tábornokról:

Görgei, ha áruló volt is – de nem adta el honát. Vannak bünei, miket menteni 
nem lehet, a Buda ostrománál elpazarolt idő és erő, a vesszőzési út, mellyet Vilá-
gosig ollymódon tett, hogy a sereg demoralizálódék sat. […]

Nem mentem őt. Büne elég volt. De ne terheljük őt minden bünnel – másnak 
is volt része benne.

S az egyet nem vitathatni el tőle, hogy a Magyar’ katonai dicsőségét fénypontra 
emelte.17

Vörösmarty Görgei-ellenes verse szempontjából külön fi gyelemre méltó a költemény 
keletkezésének és kéziratának a története. A verset – a papíron lévő, idegen kezű rá-
jegyzés alapján – napra pontosan datálni lehet; eszerint ugyanis: „Írta Vörösmarty 
Mihály Szatmár megyében Gebén 1849. oct. 10-én délután Csanády János házánál.” 
Vagyis a költemény Vörösmartynak a világosi fegyverletétel utáni bujdosásához 
kapcsolódik (ennek keretében járt Gebén és volt Csanády János vendége), s a vers va-
lószínűleg annak köszönheti a születését, hogy akkor érhetett el Vörösmartyhoz az 
október 6-i kivégzések híre. A mű hangulatát és indulatát alighanem ez a tény nagy-
ban befolyásolta. Másrészt viszont a költemény voltaképpen egy rögtönzés terméke: 
tudjuk ugyanis, hogy Vörösmarty ugyanezen a napon Csanády feleségének az emlék-
könyvébe is írt (vagy legalább bemásolt) egy verset, a [Setét eszmék borítják…] kezdetű 
alkalmi költeményét.18 Megjegyzendő, ugyanezen a napon a Vörösmartyval együtt 
bujdosó sógora, Bajza József is bejegyzett ebbe az emlékkönyvbe egy disztichont.19 
A Görgei-ellenes vers nem volt publikálásra szánva, nem is tudunk arról, hogy Vörös-
marty közölni akarta volna. A költő még a fogalmazványt sem őrizte meg, hanem 
vendéglátóinál hagyta. Ezt az autográfot Csanády János fi a, Sándor valamikor – a pon-
tos időpontot nem tudni – elküldte magának Görgeinek, aki megőrizte a kéziratot 
(bár nem közölte sehol, s másféleképpen sem terjesztette). 1916-ban bekövetkező 
halála után az irataival együtt került az MTA Kézirattárába. Mivel Vörösmarty 
költeménye ilyenformán először csak 1925-ben jelent meg teljes terjedelmében ezen 

16 Vajda János, Búcsú = U. kisebb költeményei 1844–1860, s. a. r. Barla Gyula, Akadémiai, Budapest, 
1969, 60–61. A vers 1850. január 31-én keletkezett.; Petfi István, [Gúlában fegyvered…] = Petfi 
István Versei, s. a. r. Bajza József, Kunossy–Szilágyi, Budapest, 1909, 63–64. A vers 1849. aug. 13-án, 
Világoson keletkezett.

17 Görgei és fegyverletétele. Egy honvédtiszt naplójából, kiad. Szilágyi Sándor, Heckenast Gusztáv, Pest, 
1850, 63.

18 Vö. a kritikai kiadás jegyzeteivel: VMÖM 3., 551–553.
19 Szücsi József, Bajza József, MTA, Budapest, 1914, 442.
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kézirat alapján egy irodalomtörténeti szakfolyóiratban,20 korábbi terjedése és ismert-
sége csak kéziratos másolatoknak lehetett köszönhető. Bár a hagyományozódásnak 
ezt a folyamatát fi lológiailag nem tudjuk részleteiben is megragadni, vannak arra 
nyomok, hogy ezt föltételezzük.

1884-ben, amikor a Függetlenség című lapban hosszas vita bontakozott ki Görgei 
esetleges erkölcsi rehabilitációjáról,21 valaki (a nevét a lap nem tüntette föl) beküldött 
Egerből egy verset, amelynek nem volt szerzője, a címe pedig a következőképpen 
szerepelt: „Görgey hymnusza”. A névtelenségben maradt közlő azt írta erről a műről, 
amely egyébként Vörösmarty versének egy, viszonylag pontos, bár fi gyelemre méltó, 
a másolásokból magyarázható hibákat tartalmazó,22 teljes szövegű változata volt:

Sokak tudomása szerint a nemzeti szózat szerzőjének, néhai Vörösmarty Mihály 
koszorus költőnknek tollából, a világosi fegyverek letételének gyászemlékü napját 
követő legközelebbi időben, menekülése közben került ki az általam levelem 
mellé csatolt s Görgey hazaárulását elátkozó költemény.

Ez akkor kéziratban többek birtokában eljutott ugyan, de mivel a kényuralom 
tartama alatt, a szabadságharczra vonatkozó minden emlék üldözésnek volt kitéve, 
ez okból a költeményt is, alig némi kivétellel, mindenki megsemmisíteni sietett. 
És ezért ez idő szerint is, a midőn néhány volt 1848–49-ki honvéd a nemzeti 
közvéleménynek vakmerő arczulcsapásával, önző szennyes érdekből, Görgey 
re habilitácziója megkísértésére szövetkezett, ezen korszerü költemény közlésére 
tudtommal eddig senki sem vállalkozott.

A levelet és a verset közlő lap viszont úgy vélte: „A beküldött költemény azonban 
sem formája, sem hangja szerint nem vall Vörösmarty múzsájára. Legvalószínübb, 
hogy Sárossy tüzes tollából ered, és mi, mint kortársak hangulatának kifejezőjét és 
egyuttal immár irodalomtörténeti adatot is közöljük.”23 Vagyis Vörösmarty versét 
már voltaképpen 1884-ben közölte egy politikai lap, igaz, nem egyértelműen neki 
tulajdonítva, s nem is teljesen pontos formában – ám ez a közlés szinte teljesen el-
sikkadt, még csak a kritikai kiadás sem tartotta számon.

Így aztán nem csoda, hogy ezután még többen is úgy vélhették, ők tesznek közzé 
először egy lappangó Vörösmarty-szöveget. 1913-ban egy amerikai, pontosabban 
clevelandi magyar lapban közölték egy változatát a versnek, nyilvánvalóan nem a kéz-
irat alapján, hanem valamilyen egyéb szövegforrásból.24 A versről azt írta közlője, 
20 Tolnai Vilmos, Vörösmarty Görgey verse, ItK 1925/1., 90–91.
21 A vita értékelésére lásd Kosáry, I. m., II., 57.
22 Ezek közül most csak egyet említek. A „Feladta gyáván mind e’ drága kincset, / Bérért vagy ingyen, min-

denképen gaz.” sor a következőképpen szerepel itt a közlésben: „Eladta mind e drága kincset ingyen, 
/ Vagy százezerért: mindenképen gaz.” Függetlenség 1884. augusztus 31., [1.]

23 Uo.
24 Kacziány, I. m. A versnek nyolc sora már korábban is megjelent: [Név nélkül], Görgei a magyar költészet-

ben, Budapesti Hírlap 1913. február 18., 27. Innen nem derül ki, a szerző mi alapján idézi Vörösmarty 
versének részletét, amelyről egyébként nem mondja azt sem, hogy csak részlet. Tolnai Vilmos cikkéből 
tudhatjuk, hogy ez a névtelen cikk Riedl Frigyesé; előadásának szövegét gyorsírói lejegyzés alapján 
közölték: Tolnai, I. m. Vö. még VMÖM 3., 556.

Kacziány Géza: „Az »Átok« című csak kéziratban forgott az országban Világos után, 
némelyik példány eltorzítva, a leghitelesebb szöveg dr. Toldy László gyűjteményé-
ben a »Sötét eszmék« kezdetűvel együtt. Forradalmi okmánygyűjteményemben két 
külömböző kéziratban bírtam e költeményt magam is, egyik egy vidéki ref. templom 
orgonájában volt rejtegetve, amíg a dugdosásra szükség volt. ”25 A Görgeinek mint 
témának a magyar irodalomban elfoglalt helyéről értekező Voinovich Géza 1914-ben 
szintén idézett a versből, s a következőket mondta róla: „ [Vörösmarty] Verse csak 
kéziratban járta be az országot, nevéből is csak V … ty betűk vannak kitéve az akkor 
divatos kéziratos vers-gyűjteményekben, …”26 Amire itt Voinovich utalt, az voltakép-
pen egy mindmáig kiaknázatlan forrástípus. A szabadságharc utáni kéziratos versgyűj-
temények még máig sincsenek kellőképpen föltárva, noha az utóbbi időben néprajzi 
és mentalitástörténeti jelentőségükre már kezd felfi gyelni a szakirodalom.27 A konkrét 
szövegismeretet megalapozó tapasztalatról a következőt tudhatjuk meg Voinovich-
tól: „Szövegét néh. Perényi Adolf tanár úrnak köszönöm, a ki Temesvárott másolta 
le egy ily gyűjteményből, s Papp Ferencz tanár úr utján volt szíves hozzám juttatni.”28 
Ezek a sorok azt sejtetik, hogy számos másolat létét feltételezhetjük.29 Csupán azt 
nem tudjuk fölmérni, mennyire volt gyakori a vers másolása, földrajzilag és társadalmi-
lag is milyen ismertséget tételezhetünk a szövegnek, és milyen széles volt a versnek 
az ilyen jellegű terjedése.30 A vers kézirata aztán valamikor elkerült az MTA Kézirat-
tárából, és a kritikai kiadás elkészítésekor sem állt rendelkezésre, ezért ott csak Tolnai 
Vilmos közleményét tudta alapul venni a sajtó alá rendező. A kéziratra aztán – meg-
lepő módon – az Országos Levéltár Széchenyi-hagyatékában bukkant rá újra Spira 
György, s ő közölte a szöveget, fényképmásolattal együtt, s így vált világossá Vörös-
marty szövegjavításainak minden eleme. S innen derült ki egyértelműen az is, hogy 
a versnek a költő nem adott címet, tehát legföljebb incipitként, az első sorával lehetne 
idézni, mert a kétségkívül igen hatásos és bevett Átok cím nem tőle származik.31

A másik nevezetes Görgei-ellenes költeményt, Bajza József Honáruló című versét 
is csak későn, 1924-ben publikálták.32 Ezen költemény kapcsán nincs annyi adatunk 
a kéziratos, másolatokban történő terjedésről, mint Vörösmarty esetén. A vers közlője, 
Badics Ferenc ennyit árult el a publikálás alapjául szolgáló kéziratokról:

Végül van két, egészben máig ismeretlen költeménye: a Honáruló és a Haynau-dal 
címűek, melyeknek eredeti kéziratait az előbbiekével együtt a költő leányától, 
Beniczkyné Bajza Lenkétől kaptam lemásolás végett, de mivel a bennük érdekelt 

25 Kacziány, I. m., 48.
26 Voinovich Géza, Görgei és az irodalom (Első közlemény), Budapesti Szemle 1914, 158/449., 259.
27 Vö. például Olosz Katalin, Irodalom – folklór – közköltészet határán = Folklór és irodalom, szerk. 

Szemerkényi Ágnes, Akadémiai, Budapest, 2005, 40–46.
28 Voinovich, I. m., 259.
29 Mint erre Hermann Róbert felhívta a fi gyelmemet – segítségét ez úton is köszönöm –, az ő magán-

gyűjteményébe is van egy korabeli, romlott szövegű másolati példány a versből.
30 A számos másolat lehetőségére a kritikai kiadás is fi gyelmeztet: VMÖM 3., 556.
31 Vö. Spira György, Vörösmarty Görgey-ellenes verséről, ItK 1981/5–6., 659–661.
32 Badics, I. m.
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személyek közül még többen éltek, s előkelő társadalmi állása miatt leányát is 
feszélyezte volna a közlés, akkor nem adhattam ki. Szücsi (Bajza) József a költő 
életrajzában 1914-ben is csak egy-két versszakot idéz Beniczkyné halála után 
a Nemzeti Múzeumba került kéziratokból.33

Ha Bajza lányát, a sikeres írónővé vált Lenkét valóban feszélyezte apjának ez a verse, 
nem csodálható, ha inkább elrejtette, vagyis eleve nem propagálta, s nem gondosko-
dott lemásolásáról és terjesztéséről.

Az eddig elmondottak annyit feltétlenül valószínűsítenek, hogy Vörösmarty és 
Bajza versei nem szolgálhattak a Görgei-ellenességre épülő árulómítosz szélesebb 
elterjedésének alapjául (bár a kéziratos terjedés fel nem mérhető mértéke szerint be-
folyásolhatták azt). A költeményeket megalapozó gondolati-retorikai séma azonban 
enélkül is elég erős volt ahhoz, hogy kézenfekvő magyarázatot kínáljon a szabadság-
harc bukásának feldolgozásához, s a helyzet inkább fordítva képzelhető el: a Görgei-
ellenes közhangulat magyarázhatja ezeket az említett verseket.

Mindazonáltal nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az árulómítosz magyarázó 
erejének megvoltak a maga korlátai. S ezek – nem utolsósorban – nyelvi korlátok vol-
tak, pontosabban a nyelvi eltérésen alapuló szemléleti különbségek. Ebből a szempont-
ból érdekes a szabadságharcról szóló, egykorú német nyelvű – voltaképp a birodalom 
osztrák felében született – munkák szemlélete, ahol nem találni a Görgeit árulónak 
minősítő szemlélet elemeit. Ilyen például Eduard Breier regénye Buda visszavételé-
ről, amely szinte heroizálja a tábornokot.34 Persze ellenpélda is akad: Samuel Ludwigh 
drámája, amely németül látott napvilágot Baltimore-ban, a Kossuth–Görgei-szem-
beállításban teljes egészében a magyar közgondolkodásból ismerős, mitologizáló 
kontrasztot képviseli, s így démonizálja Görgeit. Persze Ludwigh forrásait nem ismer-
jük, s a magyarországi zsidó családból származó szerzőről akár magyar szövegek is-
merete is feltételezhető.35 Összességében tehát úgy látszik, jellegzetesen a magyar 
közgondolkodásra jellemző szemléletről van szó itt,36 amelynek a megalapozása az 
1840-es években ragadható meg, s amelyben komoly szerepe van a korszak új helyzet-
értelmezést kialakító, magyar irodalmi szövegeinek is. Kosáry Domokos megfi gyelé-
sének alighanem igaza van ugyanis abban, hogy Görgei kapcsán nem egy, a paraszti 
folklórban gyökerező szemlélet hatása mutatkozik meg, hanem egy tudatosan kiala-
kított nézet.37 S ez ráadásul nem is tekinthető általános állásfoglalásnak, hanem 

33 Uo., 111.
34 Eduard Breier, Görgey vor Ofen. Historisch-romantische Erzählung, Zweite Aufl age, Hirschfeld, Wien, 

1851. A könyvbéli publikálás előtt a mű folytatásokban megjelent a Wanderer című lapban, s ez alapján 
készült egy ugyancsak folytatásos magyar fordítása is: Pesti Napló 1850. május 1. – május 31.

35 Samuel Ludwigh, Kossuth und der Fall von Ungarn. Historisches Drama in fünf Akten, Baltimore, 1853. 
Erről lásd még Christiane Schuster, Samuel Ludwigh: Kossuth und der Fall von Ungarn = Zwischen 
Utopie und Realität. Deutsch-ungarische Literaturbeziehungen im Wandel. Die Beiträge des Budapester 
Symposions vom 21. – 23. Juni 2000, szerk. Horst Fassel – András F. Balogh – Dezső Szabó, ELTE 
Germanistisches Institut, Budapest, 2001, 160–170.

36 Erről bővebben Szilágyi, I. m.
37 Vö. Kosáry, I. m., I. 266–267.

ezen belül számos árnyalatot és változatot lehet megkülönböztetni. S a „népdal”-
ként közölt, Görgei-ellenes szövegek is inkább tekinthetők közköltészeti alkotásnak, 
mint az orális folklór termékének: azaz föltételezhető esetükben egy műköltői eredet, 
amelyet utána viszont a közösségi használat a szerző tudatosítása nélkül használt 
és alakított.38

Gondoljunk csak Tóth Kálmán Görgei Arthurnak című, 1850 májusában született, 
vádoló hangú, éles versére (az időpont arra látszik utalni, hogy a vidini levél megje-
lenése lehetett a vers születésének egyik fontos előzménye). Ez egy Szilágyi Sándor-
hoz intézett, rövid levél melléklete volt, pontosabban a vers letisztázott kéziratára 
írta rá Tóth a kísérőlevelet is. A levél, amely összehajtogatva borítékként is szolgált, 
a postabélyegző alapján május 24-re datálható, s eszerint a vers megszületése is nagy-
jából erre az időszakra, azaz 1850 májusára tehető. Ebből megtudhatjuk, hogy Tóth 
Kálmán a Magyar Emléklapokba szánta a versét (voltaképpen az iránt érdeklődik, 
hogy Szilágyi tudja-e közölni ezt a művet). Szilágyi válasza nem ismeretes, ha volt is 
egyáltalán, elkallódott, de annyi bizonyos: Szilágyi az Emléklapokba nem vette föl 
Tóth Kálmán versét, így az kéziratban maradt – ami azt is jelenti persze egyúttal, 
hogy Tóth nem is publikálta máshol. Hogy nem is akarta, vagy csak nem sikerült: ezt 
nem tudjuk eldönteni; az kétségtelen, hogy levelezésének fennmaradt anyagában nem 
maradt nyoma újabb kísérletnek.39 Viszont jóval Tóth Kálmán halála után, 1902-ben 
a szöveg megjelent egy kiadványban, más címmel (Átok a honárulóra!), egyértelműen 
Sárosi Gyula műveként – hogy aztán ezen kiadás alapján még a Sárosi-össz kiadás ban 
is felbukkanjon.40 Maga a közlés azt mutatja, hogy Tóth Kálmán verse esetében is 
létezhetett a másolatokban való terjedés. A Sárosi neve alatt kiadott szöveget és 
a kéziratot összevetve ugyanis számos olyan apró, stiláris szövegeltérést lehet regiszt-
rálni, amely a szöveg másolásával és ekkor keletkező, értelemszerű módosításokkal, 
szövegromlásokkal magyarázható. Mondhatnánk azt is, hogy Tóth Kálmán verse is 
elindult a közköltészeti használat útján, csak nem jutott túl messze. Ez nem cso-
dálható, hiszen nincsenek adataink szélesebb körű másolási tradíciójáról. Ennek 
a folyamatnak a része az is, hogy néhány évtized múltán már elhalványult az eredeti 
szerző kiléte, s a költeményt annak a költőnek, Sárosi Gyulának tulajdonították, 
akiről el lehetett képzelni egy ilyen átok-versnek a megírását is (láttuk, Vörösmarty 
versének szerzőjéül is éppen az ő neve bukkant föl 1884-ben).

38 Ez érvényes azokra a szövegekre is, amelyeket legutóbb Hermann Róbert közölt: Hermann, Adalékok 
egy mítosz születéséhez, 261–265. A történeti tematikájú közköltészet bemutatására lásd a következő 
antológiát (ez azonban kronológiailag már nem terjed ki az 1848-at és 1849-et érintő darabokra): 
A társadalmi élet költészete, III/A, Történelem és társadalom, s. a. r. Csörsz Rumen István – Külls 
Imola, Universitas, Budapest, 2013. (Közköltészet, 3.)

39 Tóth Kálmán levele Szilágyi Sándorhoz Bajáról, OSZK Kt., Levelestár. A vers ennek melléklete volt. 
Erről említést tesz még: Kosáry, I. m., I., 273. A levél és a vers mindezidáig közöletlen. Tóth Kálmán 
kapcsán komoly segítségemre volt az a hatalmas anyaggyűjtés, amelyet a nemrég elhunyt Láng József 
végzett el, összeállítván Tóth Kálmán teljes szerzői bibliográfi áját és levelezését. Ennek az anyagnak 
az ellenőrzését és kiegészítését – egy majdani közös publikálás reményében – rám bízta. Az anyag 
sajtó alá rendezése folyamatban van.

40 A verset – Sárosi műveként – lásd Sárosi Kisebb költeményei, 198–200. A jegyzetek: Uo., 493. A szerző-
séget tisztázta: Hermann, Adalékok egy mítosz születéséhez, 259–260.
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Érdekes Szász Károly Görgei Artúr című versének története is. A szöveget, amely 
Görgeinek kíván igazságot szolgáltatni, a szerző éppen Szilágyi Sándor Magyar 
Emléklapok című kiadványában publikálta (ezen a ponton külön fi gyelemre méltó, 
hogy az árulómítosz terjesztésében fontos szerepet játszó Szilágyi hajlandó volt pub-
likálni ezt a verset, igaz, egy olyan lábjegyzet kíséretében, amelyben kifejtette saját, 
Görgeit elítélő véleményét is).41 Szász verséhez levélben Gyulai Pál gratulált, rögzítve 
egy fontos fogadtatástörténeti adatot is. „Görgei Arthur czimü költeményed nagy 
zajt ütött. A radikalok piszkolják, a mérsékeltek szeretik.”42 Mivel ugyanebben a le-
vélben Gyulai egyébként hosszan és szigorúan fejtegette elmarasztaló véleményét 
Szász Károly egy frissen publikált novellájáról, ez a dicséret aligha csak udvariassági 
fordulat volt. A megerősítő, egyetértő visszhangról még egy érdekes adalékot tart 
számon Voinovich Géza: szerinte Arany János tanítványának, Tisza Domokosnak 
a testvére, Tisza Kálmán (a későbbi miniszterelnök) Szásznak ezen versén fölbuz-
dulva írta meg saját, Görgeit védő versét; a versírás nála egyébként amúgy szokatlan 
tevékenység volt, bár ifj úkorában egyrészt verselt, csak műveit utóbb megsemmisí-
tette, másrészt pedig Szász ekkor legszorosabb barátai közé tartozott.43 A versezet, 
amelyből Voinovich hosszan idéz, egykorúan nem is jelent meg, csak 1911-ben.44

S még egy Görgei mellett felszólaló verset is átértelmezhetett úgy egy olvasó, hogy 
abból a Görgei-ellenes közhangulat kifejezője legyen: Olosz Katalin hívta fel a fi gyel-
met egy olyan kéziratos versgyűjteményre, amelyben Szász Károly versének utolsó 
részét egyszerűen elhagyta az ismeretlen másoló. Azaz a saját maga számára egy 
olyan szöveget állított elő, amelyben csak a Görgeit kárhoztató részek szerepelnek, 
s a kompozíció ellenpontját alkotó sorok pedig elmaradnak. Ez is arra mutat, hogy 
a közhangulat erősebbnek tekinthető, mint maguk a szövegek, hiszen az előbbihez 
igazodva a verseket akár eredeti jelentésük ellentétére lehet alakítani.45 S ez már az 
irodalomtörténet módszertani csapdáját is láthatóvá teheti: ha valamit egyáltalán 
meg tudunk ragadni, az bizonyos szövegek születése, alakulása és utóélete, de igen 
ritkán van módunk arra, hogy a szövegekkel való bánásmód társadalmi gyakorlatait 
is megfi gyeljük. A bűnbakképzés Görgei köré épül mechanizmusa néha módot ad 
arra, hogy ilyen jellegű megfi gyeléseket is rögzítsünk.

41 Erről bővebben lásd Kosáry, I. m., I. 272–273.
42 Gyulai Pál Szász Károlynak, Gyömrő, 1850. május 11. = Gyulai Pál Levelezése 1843-tól 1867-ig, s. a. r. 

Somogyi Sándor, Akadémiai, Budapest, 1961, 44.
43 Vö. Kozári Mónika, Tisza Kálmán és kormányzati rendszere, Napvilág, Budapest, 2003, 20–25. 

A monográfi a nem tesz említést Tisza Kálmán Görgei-verséről.
44 Voinovich, I. m., 262–263.
45 Olosz, I. m., 45–46.

TÖRÖK ZSUZSA

A kalotaszegi asszony: Gyarmathy Zsigáné
Írónői életpálya a 19. századi nemzetépítés kontextusában*

Bevezetés

Míg Beniczkyné Bajza Lenkét írói termékenysége1 tette híressé és utolérhetetlenné, 
valamint a kortárs írónők számára gyakran frusztráló jelenséggé a 19. század második 
felében,2 Gyarmathy Zsigáné „magyarossága” révén vált a korabeli írónői paletta 
meghatározó jelenségévé. Nincs a 19. századnak még egy olyan írónője, akivel kap-
csolatosan annyit emlegették volna a magyarosságot, mint Gyarmathy Zsigáné 
Hory Etelka.3

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj támogatásával készült.
1 Erről lásd tanulmányomat: Török Zsuzsa, „Legtermékenyebb összes női iróink között”. Beniczkyné Bajza 

Lenke és a könyvipar a 19. század második felében, It 2015/4., 375–398.
2 Beniczkyné Bajza Lenke és a vele kapcsolatos kortárs írónői frusztrációk gyakran merültek fel Gyar-

mathy Zsigáné levelezésében. Harmath Lujza Gyarmathynéhoz írt egyik, 1890 körül keletkezett leve-
lében panaszolta el például, hogy noha Beniczkynének is küldött felkérést a Magyar írónők albumában 
való részvételre, szöveget nem kapott tőle: „Az albumba minden nevesebb és apróbb irónő küldött, 
kivéve B. Bajza Lenkét. Miért nem küld, el nem képzelem. Én felszollitottam őt is. Igaz nem nagyon 
rajongok érette, de mégis szerettem volna, hogy ő se hiányozzék. De csak erövel nem kérhetek munkát! 
Ugyhiszem elég udvariasan jártam el! Kicsinyli az én nevemet bizonnyal és sértené talán, hogy az én 
szerkesztésem alatt jelenjék meg a világ előtt.” Harmath Lujza Gyarmathy Zsigánénak, [1890 körül], 
Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: ROL KMI), Fond 350 
(Gyarmathy családi levéltár, Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának küldött levelek G–J 1857–1909). 
Az antológia végül valóban Beniczkyné írása nélkül jelent meg. (Magyar irónők albuma, a magyar irónők 
müveiből összeállitotta Harmath Lujza, Légrády Testvérek, Budapest, 1890.) Szabóné Nogáll Janka 
a Magyar Szalon olvasóközönsége kapcsán írt Beniczkyné frusztráló népszerűségéről Gyarmathy né nak: 
„A Divat Szalon olvasóit illetőleg teljesen osztom a nézetedet. Bizony furcsa [olvashatatlan] s a szellemi 
táplálékuk valóban az, a mit emlitettél kedvesem. Óriási annak a jeles hölgynek a népszerűsége. Sza-
vamra mondom, hogy 985 hölgy nyilatkozott rajongva a regényeiről. De hát ennek némileg ti is okai 
vagytok: Gyarmathyné, Büttner Lina, Atala, miért nem irtok többet? Lehetetlenség az, hogy ha három 
hivatott asszony neki fog és szorgalmasan ír regényeket, le ne győzné ezt az egyet, a kit még csak a mú-
zsák sem segitenek.” Szabóné Nogáll Janka Gyarmathy Zsigánénak, Budapest, 1893. január 5., ROL 
KMI, Fond 350 (Gyarmathy családi levéltár, Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának küldött levelek 
K–Z 1860–1909) Beniczkyné korabeli népszerűségének gátló hatását Persián Kálmán, Gyarmathyné 
életének első részletes ismertetője is kiemelte: „A prózában Beniczkyné akkora hatalom volt abban az 
időben, hogy mellette nem bátorkodtak a fi ókjuk számára dolgozó magyar nők a világ elé lépni.” 
(Dr. Persián Kálmán, Kalotaszeg nagyasszonyáról, Gyarmathy Zsigánéról, Stief Jenő és Társa, Ko-
lozsvár, 1911, 23.) Maga Gyarmathyné viszonya sem volt barátságosnak mondható Beniczkynével. 
1894 októberében az Asszonyokról asszonyoknak című kötet megjelenése előtt írta Hermann Ottónénak: 
„Nektek, irónő társaimnak lesz ajánlva az a kötet melyet karácsonyra Singer kiad. Ti mind – kivéve 
B B Lenkét – olyan jók vagytok hozzám.” (Gyarmathy Zsigáné Hermann Ottónénak, Bánff yhunyad, 
1894. október 16., MTA KIK Kt., Ms 5251/432.)

3 A Hory–Hóry vezetéknév kétféle helyesírása közül a tanulmányban mindvégig a rövid magánhangzós 
változatot használtam. A levelezésben és a családtagok névjegykártyáin is ebben a változatban szerepel 


