
SZILÁGYI M Á R T O N 

sötét halálával az öngyilkolásnak..." 
(Czakó Zsigmond halála) 

Czakó Zsigmond halálának a körülményeiről sokat tudunk - ám kérdéses, 
jól ismerjük-e mindazt, ami történt.1 Az alábbiakban Czakó öngyilkosságá-
nak megértéséhez kívánunk új, Budapest Főváros Levéltárából származó 
adalékokat közzétenni: az eddig ismeretlen boncolási jegyzőkönyvet, illet-
ve a Pest városa által lefolytatott vizsgálat egyéb dokumentumait. Ezekből 
az iratokból jól nyomon követhető az a folyamat, hogy milyen fázisai voltak 
a Czakó erőszakos halálát követő hivatalos eljárásnak: a vizsgálatot a város 
folytatta le, bár ennek elrendeléséről nem találtunk iratot. A boncolást a vá-
rosi alkapitány jelenlétében végezte el Flór Ferenc helyettes első főorvos, kór-
házigazgató, majd ezek alapján készült el a tanács elé terjesztett jelentés, ame-
lyet jóváhagyás után felküldtek a Helytartótanácshoz, s intézkedtek arról is, 
hogy a kiállított halotti bizonyítványt küldjék meg Marosvásárhelyre, azzal a 
kéréssel, hogy a város kebelében tartózkodó rokonokhoz juttassák el. Ebből 
az utolsó iratból mindazonáltal nem lehet kétségtelenül arra következtetni, 
hogy Czakó anyja, aki ekkor a legközelebbi hozzátartozó volt, valóban Ma-
rosvásárhelyen lakott; könnyen lehet, hogy csupán a már a boncolás adatfel-
vételében is szereplő illetőségi adat - hogy tudniillik Czakó marosvásárhelyi 
lenne - nyomán jártak el. A dokumentumok egyrészt - a városi tanácsnak be-
terjesztettek, illetve átküldöttek - tisztázatok, másrészt - az expediálandók -
értelemszerűen fogalmazványok; az iratokat betűhíven közöljük. 

Ezeknek az új adatoknak a fényében azonban érdemes újragondolni a ha-
láleset irodalomtörténeti és mentalitástörténeti tanulságait is. Ez utóbbi meg-
közelítésre Czakó tragikus sorsa, illetve annak utolsó pillanatai különösen al-
kalmasak.2 A nagyreményű drámaíró3 ugyanis - meglehetősen szokatlan mó-
don - nyilvános formáját választotta az öngyilkosságnak, s ezzel olyasmit ért el, 
amire nem sok példa van: tettének nemcsak egyszerű szemtanúi voltak - bár 
már ez sem gyakori - , hanem, mivel a helyszín egy újság szerkesztősége volt, 
hivatásszerűen az írással és az olvasók tájékoztatásával foglalkozó személyek 
voltak jelen az öngyilkosságnál. Éppen ezért Czakó halála - megdöbbentő és 
magyarázat nélkül maradt körülményei miatt - automatikusan és azonnal elő-
hívhatta a halál tényét szöveggé szervező igyekezetet; más szóval, gesztusként 
szinte azonnal az irodalom részévé avatódott. Az író halálával kapcsolatos kü-
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lönböző műfajú szövegek magyarázatot kerestek és találtak az öngyilkosság 
szándékára, értelmezték azt az eseménysort, amely idáig elvezethetett, jelen-
téssel ruházván fel olyan apróságokat is, amelyek csak a halál tényének utóla-
gos nézőpontjából kaphattak jelentőséget. Az egyes, szöveggé formált konst-
rukciók nem is feltétlenül kívántak egymásra reagálni: önmagukban konzek-
vens magyarázattá akartak összeállni, látszólag Czakóról szólván, a valóság-
ban azonban inkább alkotójuknak a halálhoz és/vagy az irodalomhoz fűződő 
viszonyát tematizálva. Tehát az öngyilkosság körülményeinek rekonstrukciója, 
amelyet első lépésben feltétlenül el kell végeznünk, minket is átvezethet ahhoz 
a kérdéshez, mi vált láthatóvá Czakó öngyilkossága révén, s ebben a cseleke-
detben ki milyen módon tudott vagy akart nyilvánosan megmutatkozni. 

Az események bemutatását célszerű abból a tudósításból kiindulva elkez-
denünk, amely a legtöbb részletet tartalmazza magáról az esetről. Nem cso-
da, hogy ez a legtüzetesebb, legtöbb részletre kiterjedő tudósí tás abban a Pesti 
Hírlapban látott napvilágot, amelynek Czakó - tudatosan vagy öntudatlanul, 
ezt bizonyosan eldönteni nem lehet - fölkínálta saját halálát min t médiaszen-
zációt. Érdemes idézni ezt a beszámolót, amely i lyenformán a leginkább hi-
telt érdemlőnek tekinthető - a cikk szerzője egyébként maga hívja fel a figyel-
met arra: ,,A' sors ugy akará, hogy egyszersmind szemtanúi legyünk [ti. az 
öngyilkosságnak - Sz. M.]." Az események összefoglalása természetesen így 
Czakó öngyilkossághoz vezető útjának azt a részét mutatja csak be, amely a 
szemtanú szerző számára belátható vagy jelentőségteli volt. 

Dec. 14-én, délben, a' bo ldogta lan látogatást tőn e' lapok szerkesztőjénél , kihez, köz-
t u d o m á s szerint , ismerősei között legtöbb ragaszkodássa l viseltetett. Hosszas beszélge-
tés után, miközben ismertetésül néhány német politicai lyricus' verseit olvasók föl előtte, 
előbb a' szerencsét len Lenau ' képét dicsérte, ma jd U h l a n d ' arczképét vet te kezébe, 's tré-
fás megjegyzésekkel mutat ta azt e ' lapok ujdonságirójának, ki szintén jelenvolt. Alig p á r 
perez múlva a' pisztolylövésre tért át, 's kérdezé, vall jon e' lapok' szerkesztőjének czéllövő 
pisztolya nehezebb e, min t bá ró Keményé, mellyet ő azon ü rügy alatt kér t el, hogy külvá-
rosi lakásában m a g á t éjjeli m e g t á m a d á s ellen ó ta lmazhassa? Az Éle tképek ' szerkesztőjétől 
is hasonló szin alatt kért el a' n a p o k b a n egy kétcsövű pisztolyt. A' m i é n k legjobban m e g -
nyerte tetszését. Kezébe vette, 's ismételt figyelmeztetésünkre, hogy tö l tve van, sem ad t a 
vissza. Állitá, h o g y e' fegyverrel 15 lépésről ellőné a ' húszast . Ezek vol tak végső szavai . 
Ugy látszik, csak azon perezre várt , midőn mindke t tőnk ' figyelme, kik jelenvoltunk, az 
ablakon ki, az u tczára fordul t . Egy kis durranás u t án , mellyet lövésnek alig gondolha tánk , 
ha lá lmered ten ült előbbi he lyzetében boldogtalan v e n d é g ü n k . A' lövés ' hangjá t a' száj fog-
ta fel, hová hihetőleg a' csövet helyezé; 's a' golyó szájpadlásán keresz tü l koponyájába 
fúródot t . Orvosi segély azonnal érkezett, de a' becses életet az i r o d a l o m n a k visszaadni 
többé lehetetlen volt.4 

A cikk szerzője kétségkívül Csengery Antal, akinek lakásában a lap szerkesz-
tősége is volt. A szerkesztő egy, nem a nyilvánosságnak szánt magánlevelében 
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is megörökítette magát az eseményt - jellemző azonban, hogy ebben az apjá-
hoz intézett néhány sorban nem az öngyilkosságot igyekezett leírni, hanem 
sokkal inkább arról a hatásról beszélt, amelyet Czakó halála rá gyakorolt. 

Czakó esetét olvashatátok a Hírlapból. Rám igen rosszul hatot t az egész. Képzelheti tek, 
minő vál tozást okozhata b e n n e m egy kis d u r r a n á s után vérében lá tnom előttem, saját szo-
b á m b a n azt, kivel csak egy p á r perez előtt oly b iza lmasan beszélgeték. Hátha egyedü l vol-
tam volna, s a lövést a szerencsét len nem szája padlásán fölfelé, h a n e m úgy intézte volna, 
hogy m á s által okozottnak látszhatot t volna. Azok , kik ismerék C z a k ó ragaszkodásá t irán-
tam, kik tud ták , mennyi t köszönhete t t nekem e szerencsétlen, - azok talán n e m mer tek vol-
na vádolni; d e a nagy közönség előtt, ide számítva főleg rosszakaróimat is, alig b í r t am vol-
na m a g a m a t a legborzasztóbb gyanú alól kitisztítani. Szerencse, h o g y máskép történt!5 

Ebből a levélből lehet megérteni Csengery nyilvánosságnak szánt írásának 
retorikai stratégiáját. A szerkesztő láthatólag attól rémül t meg, hogy - ameny-
nyiben Czakó más módjá t választotta volna az öngyilkosságnak - szemta-
núból gyanúsítottá, azaz potenciális gyilkossá léphetett volna elő: az idé-
zet utolsó, ilyen előzmények után kissé komikusnak vagy morbidnak ható 
megkönnyebbülése ezzel magyarázható. A gyanú elhárításának az eszköze 
volt tehát a részletes, számos apróságra kitérő beszámoló is, nem utolsósor-
ban annak nyilvános hangsúlyozásával, hogy Czakó „köztudomás szerint" 
Csengeryhez ragaszkodott a leginkább - mert ez az ítélet, ha addig esetleg 
nem lett volna is közismert, egy névtelenül maradt cikk állításaként immár 
hitelt érdemlővé léphetett elő. Ezért volt Csengery számára olyan fontos an-
nak hangsúlyozása is, hogy nem egyedül volt jelen az öngyilkosságnál - bár 
a másik személyt nem nevezte meg, csak a lap újságírójaként határozta meg. 
A másik tanú személyét csak a későbbi irodalomtörténeti kutatás azonosítot-
ta Emődy Dániellel,6 mer t hiszen az ő jelenléte kizárólag abból a szempont-
ból volt érdekes - s ezért is kellett Csengerynek utalnia rá a beszámolóban - , 
hogy a szerkesztő elháríthassa magáról a magánlevélben megpendítet t vá-
dat; ehhez azonban Csengerynek nem a másiknak a személyére volt szüksé-
ge, csak néma tanúi funkciójára. Sokatmondó, hogy a további beszámolók-
ban és reflexiókban is mennyire ez a szerep jutott Emődynek: a főszereplő, 
ha úgy tetszik, az egyetlen nevesített és személyiséggel rendelkező szemta-
nú Csengery maradt, s csak statisztaként volt szükség másokra. Jókai Mór -
később m é g más összefüggésben részletesebben tárgyalandó - cikke az Élet-
képekben például úgy foglalta össze magá t az öngyilkosságot, hogy cikkéből 
még a jelenlévők számát sem lehet meghatározni: „Kedden déli egy órakor 
Cs. A. szerkesztő bará tunkat látogatá meg a szerencsétlen kedélyű költő, s 
ott a látszató legvidámabb mulatozás alatt, többek jelenlétében [sic! - Sz. M.], 
anélkül, hogy valaki e szörnyű akaratát észrevehette volna, főbe lőtte magát! 
néhány órai vergődés u t án elhagyta a költői magas lélek, s most némán al-
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szik, ki annyi szép tettre volt hivatva."7 A Honderű tudósítása szintén említés 
nélkül hagyta az eset tanúit (igaz, itt arról sem értesülhetünk, hogy Csengery 
jelen volt, csak lakása kerül szóba a tett helyszíneként): „A boldogtalan ifjú 
ember f. hó 13-kán, a Pesti Hir lap szerkesztőjének szállásán, főbe lőtte ma-
gát."8 Hasonlóképpen tett a Pesti Divatlap is: „Tegnapelőtt, f. hó 14-én, barátja, 
a Pesti Hirlap szerkesztője szállásán pisztolylövéssel vet véget viszontagsá-
gos életének."9 A legmeglepőbb azonban az, hogy az alább, függelékben kö-
zölt hivatalos beszámoló (Hummel József városi alkapitánynak Pest városá-
hoz intézett jelentése) is ezt a szerkezetet követi - azzal súlyosbítva, hogy 
H u m m e l mindent rosszul ad meg, amit csak lehet: miután a Désen született 
Czakót marosvásárhelyi születésűnek nevezte, Csengery Pálnak (!), a Nemze-
ti Újság (!) szerkesztőjének a lakásáról beszél a tett helyszíneként, de nem szól 
arról, hogy ő vagy más tanúja volt-e az öngyilkosságnak. Czakó öngyilkos-
ságának az utókorra hagyományozott verziójából tehát fokozatosan elpáro-
log a másik szemtanú, azaz Emődy jelenléte, egyedül Csengery marad meg 

- n e m függetlenül attól, hogy ő volt az első, aki a nyilvánosság számára ösz-
szefoglalta az eseményeket. 

Az ellenőrizhető vagy legalább valószínűsíthető elemek közé tartozik a 
gyors orvosi segítség emlegetése is. Csengery lakása, a Hatvani utca 583-as 
szám alatti Horváth-ház (ma Kossuth Lajos utca 3.)10 nem volt nagyon mesz-
sze a Rókus-kórháztól, Pest ekkori egyetlen közkórházától, ráadásul egyenes 
út vezetett oda - s tudjuk azt, hogy Czakót ide szállították: erről tanúskodik 
a függelékben közölt boncolási jegyzőkönyv, valamint a nyomtatot t gyászje-
lentés, amely szerint Czakót a kórházból temetik;11 ez utóbbi körülményről 
egyébként a Honderű tudósítása is megemlékezett.12 

A boncolási jegyzőkönyv1 3 figyelemre méltó megjegyzései közé sorolha-
tó egyébként a Czakó jó fizikai állapotára tett utalás is (teste „nagy, igen jól-
táplált, izmos"), amelynek alapján az író külső testalkata egyfelől nem mutat-
ta a nyomorúságos nélkülözések vagy éppen éhezések nyomait,1 4 másfelől 
pedig megjelenését sem képzelhetjük el olyannak, amelyből első pillantásra 
a halálra szántság látszott; Csengerynek a cikkből kiolvasható megdöbbené-
se - többek között - ezzel is összefügghet: az önpusztí tó cselekedet annál in-
kább megrázó lehetett, mert kiáltó ellentétben állhatott Czakó külső megje-
lenésével és f izikumával is. N e m teljesen világos azonban az, hogy Flór Fe-
renc - s nyomában aztán az összes későbbi hivatalos irat - miért minősítette 
a halála időpont jában 27 éves Czakót 35 évesnek; bármennyire csábító lenne 
is a következtetés, hogy az író ezek szerint idősebbnek látszott a saját koránál, 
könnyen lehet, hogy csak egyszerűen egy téves adatfelvételről volt szó, azaz 
valaki a jelenlévők közül így informálhatta az orvost. Mindazonáltal még ez 
utóbbi esetben is figyelemre méltó lehet, hogy Czakót nem volt képtelenség 
nyolc évvel idősebbnek gondolni - ez pedig tényleg összefügghet korai öre-
gedésével, testének gyorsabb elhasználódásával is. 
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Az újsághírben Csengery olyan értesüléseket is megpendítet t , amelyek túl-
lépnek az egyszerű érzékszervi tapasztalaton. A cikk megfogalmazásából 
ugyanis nem derül ki, szerzője honnan tudja azt, hogy Czakó az Életképek 
szerkesztőjének, azaz Jókainak is elkérte a „napokban" a pisztolyát, valamint 
hogy Kemény Zs igmonddal is ugyanígy tett. Sejthetőleg ezek a mozzana-
tok (vagy legalábbis az előbbi) már az öngyilkosság okainak utólagos vizs-
gálatakor megszerzett információk voltak - nehezen dönthető el, hogy Ke-
mény Zsigmond pisztolyának az említése még Czakó szájából hangzott-e el, 
a szöveg megfogalmazásából azonban akár ez is következhetnék. Ugyanak-
kor ennek a két utalásnak más jelentőséget is lehet tulajdonítani: ilyenfor-
mán Csengery mintegy a felelősséget is megosztja, hiszen két jól ismert sze-
mélyt, sőt, két írót említ, akik ugyanúgy, mint ő, nem tagadták meg a piszto-
lyukat Czakótól - ennek fényében pedig voltaképp véletlen, hogy a „szeren-
csétlen" a tettéhez éppen a Csengeryét választotta. Erre az elhárításra azért 
is szükség volt, mert Csengery arra nem adott választ, miért tartott a lakásá-
ban töltött pisztolyt, s ha már így tett, miért adta ő Czakónak. Ez ugyanis ak-
kor is kérdéses, ha tudjuk, hogy a szóba jöhető elöltöltős, vont csövű piszto-
lyok megtöltése hosszabb időt vett igénybe, s üzemkész állapotba helyezésük 
veszély esetén gyorsan nem volt elvégezhető - ha tehát valaki váratlan ese-
ményre tartogatta a fegyverét, nem tehetett mást, mint hogy korábban meg-
töltötte. Csengery tudósításából egyébként nem világlik ki, hogy a szerkesz-
tő honnan vette elő a pisztolyt. Az az állítás, hogy szobája falán tartotta volna, 
Ferenczy Józsefnél bukkan föl először, 1883-ban: „Komorság nélkül beszélge-
tett egy darabig [ti. Czakó - Sz. M.], egyszer leveszi a falról Csengery piszto-
lyát,..."15 Nem lehet eldönteni, hogy ez már konfabuláció eredménye-e, vagy 
van valami jelentősége annak, hogy Ferenczy éppen itt megnevezi Emődyt is 
mint tanút - i lyenformán aztán az is bizonytalan, hogy Czakó meglátta-e a 
pisztolyt, s ezután kérte el, vagy pedig csak szóba hozta a dolgot, s Csengery 
ekkor vette elő a fegyvert valahonnan. Az azonban bizonyos, hogy a halál be-
következte utáni visszatekintés alkalmával Csengery számára az egyik, jelen-
tőséggel bíró mozzanat a pisztolyok szóba hozása volt - mert hiszen, akár-
honnan származott is az értesülése arról, hogy Czakó korábban mástól is el-
kért fegyvereket, előadásából egyértelműen kitűnik, hogy szerinte Czakó te-
relte a szót erre a témára. A Csengerytől megnevezett két személy közül, akik 
állítólag pisztolyt kölcsönöztek Czakónak, az egyiknek, Keménynek a reak-
cióját nem ismerjük - fönnmaradt naplója sajnálatos módon még ezen ese-
mény előtt megszakad - , de az bizonyos, hogy ő szórakozásból foglalkozott 
célbalövéssel,16 a pisztolykölcsönzés története tehát hihető. Ami pedig Jókait 
illeti: ő már az Életképek 1847. december 19-i számában, a temetés alkalmából 
írott beszámolójában kitért az öngyilkosságot előkészítő jelek felsorolásakor 
a pisztolyok szerepére: 
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Már hetek óta készült ez i szonyú vértetthez, pisztolyokat szerzet t össze s a z o k n a k ha-
tását próbálgatá , csüggedt , a monomaniá ig b ú s k o m o r volt, s é jenként , m i d ő n ve lünk 
együt t jött lakása felé, keserű jóslattal mondá : hogy neki tragicus vége lesz, h o g y az élet 
m o n d h a t l a n terhére van.17 

Itt Jókai láthatólag nem utalt arra, hogy Czakó éppen tőle - vagy inkább: 
tőle is - szerzett pisztolyokat, szavaiba azonban ez is beleérthető. Különösen, 
hogy hét év elteltével Jókai ugyanezt az eseménysort már bővebben, több 
részlettel mondta újra, s ekkor már saját, járulékos, szem- és fültanúi szerepét 
sem hagyta említés nélkül: 

Egyszer elkérte kölcsön pisztolyaimat, mint m o n d á gyakorlás végett? otthon l e m e n t a 
pinczébe, s meghagy ta házi gazdájának , hogy h a lövéseket hall oda lenn , ne zava rod j ék 
meg, mer t ő gyakorolja magát ; m á s n a p visszaadta fegyvereimet, az t mondva , h o g y n e m 
jók, mer t h á r o m deszkán nem ha t át a lövés. Én rosszat kezdet tem sejteni szavaiból . Egy 
este együt t m e n t ü n k haza a vendéglőből . Ú tközben azt m o n d á „Meglássad, én m e g fo-
g o m m a g a m a t lőni." És m á s n a p főbe lőtte magát . 1 8 

Jókai két, különböző időben megszületett írása minden gond nélkül egyez-
tethető, az a tény pedig, hogy az elsőben saját szerepét és tanúságát nem 
hangsúlyozta, a cikk funkciójával és retorikai felépítésével hozható kapcso-
latba: a „Mi hír Budán?" című rovat írásai ugyanis név nélkül jelentek meg, 
s ilyenformán a tájékoztatásnak az általánosabb igényét kellett, hogy megcé-
lozzák, valamint Jókai itt láthatólag az írót elkeserítő kritikusok felelősségét 
igyekezett körülírni Czakó halála kapcsán - ennek kifejtése pedig nem tette 
lehetővé személyes vallomások beillesztését. Későbbi írása azonban már nem 
ilyen célkitűzésekkel készült: ebben az írásában a magyar írók társadalmi 
és anyagi megbecsülésének hiányáról sorakoztatott föl riasztó példákat, még 
élő (például Vörösmarty, Bajza), s már elhunyt költők (például Garay) életé-
re utalva - ezért is kaphatott egyrészt nagy hangsúlyt Czakó nyomorának a 
bemutatása, másrészt pedig annak felemlegetése, hogy még sírja is megsem-
misült.19 Ezáltal Jókai novellisztikussá és személyesebbé is formálhatta egy-
kori élményeit, saját felelősségét mintegy a jelek félreértésében vagy kellően 
komolyan nem vételében határozván meg (hiszen az írás narrátora „rosszat 
sejt" ugyan, de nem tesz semmit); az írás retorikai szervezettsége ilyenfor-
mán még azt sem igényelte, hogy megemlítessenek Czakó öngyilkosságának 
teátrális körülményei, elegendő volt csupán a főbelövés fényére utalni. A lé-
nyeges azonban az, hogy Jókai egyik cikke sem mond ellent Csengery legel-
ső beszámolójának - ezért nem látjuk megokoltnak Dörgő Tibor véleményét, 
amely szerint Csengerynek a pisztolyokra vonatkozó megjegyzése „rögtön-
zött"-nek, azaz, ha jól értjük, légből kapottnak minősíthető.20 Az azonban bi-
zonyos, hogy Czakó halálának legfőbb attribútumává a továbbiakban a pisz-
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toly vált: ennek az ikonikus jelnek kellett fölidéznie a t ragikus halál teljes tör-
ténetét. Ezzel magyarázható, hogy Vahot Imre 1856-os képes naptárában is 
a Czakó-életrajz integráns részévé vált az állítás, hogy az író után két ezüst-
pisztoly maradt;2 1 ezt egyébként Czakó anyja határozottan cáfolta, bár úgy, 
hogy érvelése másra irányult, mint ami az állítás volt: ő ugyanis az ezüstből 
való tárgy birtoklását minősítette tévedésnek Czakó apjának alkimista szen-
vedélye miatt („Ha volt is valaha házunknál eféle és m é g ennél nemesebb 
érez is, az az olvasztó próbákra mind felégetődött, egy és m á s úton elpusz-
tult.").22 Vagyis az anya tiltakozása félreértés eredménye ugyan, ám jól mu-
tatja olyasvalakinek a reakcióját, aki kívül állt a legendaképződésnek a folya-
matán, különösen, ha mellétesszük kontraszként Bérezik Árpád 1875-ös ta-
nulmányának egyik részletét, amelyben a szerző azzal kommentálja Czakó 
diákkorában sorsjátékon nyert , ezüsstel kivert pisztolyát, hogy „baljóslatú 
első nyeremény!"2 3 

Az öngyilkosság kiváltotta reakciók közül a legerőteljesebb - természetes 
módon - az okok vagy a felelősök keresése volt. Csengery cikkében ez a szán-
dék még alig-alig volt jelen: ott legfeljebb a baljós jelekké átminősült köz-
vetlen előtörténetről kaphattak az olvasók adalékokat (például az ekkor már 
köztudottan elmegyógyintézetben élő Lenaunak mint i rodalmi előképnek 
és sorslehetőségnek az említése). Annál erősebbnek bizonyul t azonban ez a 
szándék a továbbiakban. Ha a számunkra egyáltalán megragadható - azaz 
írásos formában fönnmaradt - véleményeket nézzük, talán a legérdekesebb 
a függelékben közölt boncolási jegyzőkönyv értelmezési kísérlete. Annál is 
inkább, mert ez a dokumentum, illetve a hozzákapcsolódó többi irat jelenti 
a hivatalos vizsgálat álláspontját: márpedig itt - Flór Ferenc szakvéleménye 
nyomán - a városi alkapitány is egy orvosi-fiziológiai magyarázat elfogadá-
sát rögzíti. Felelős és tettes i lyenfomán nincs, a tett egyértelműen öngyilkos-
ság (nota bene: a boncolási jegyzőkönyv igazolja Csengery cikkét arról, hogy 
Czakó a pisztoly csövét a szájába vette, s ú g y sütötte el a fegyvert): a belső 
szervek (a máj és a lép) állapotából azonban az orvos a búskomorság és az 
időleges beszámíthatat lanság jeleit olvassa ki. 

Nem tudni, ismerhették-e egyáltalán a kortársak ezeknek az iratoknak az 
álláspontját - sejthetőleg aligha, legalábbis a sajtóban megjelent értelmezé-
si kísérletek n e m mutatnak erre. Ami pedig a nyilvánosság terében megje-
lent, az már eleve más jellegű magyarázatokat foglalt magába . Az első reak-
ciók természetesen a tett megmagyarázhatat lanságát emelték ki, ahogyan a 
Pesti Divatlap is tette: „E szomorú esemény valódi okát biztosan tudni nem le-
het." Igaz, m á r ugyanebben a rövid híradásban ott szerepel azért az is, hogy 
Czakó gyöngének bizonyult az élet terheinek viselésében: „Vannak körül-
mények, m i d ő n főkép a gyönge kétségbeesik; s remény nélkül roskad össze 
az élet tövises pályáján!"24 A Honderű cikke, amelynek szerzője feltehetőleg 
Petrichevich Horvá th Lázár volt,25 másféle magyarázatot talált, nem Czakó 
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személyiségében, hanem a körülményekben látván az okokat; eszerint a tra-
gikus tettet a nyomor érlelte meg: 

Sok mindenfé le hír kering e ha tárza tának okáról, melyeket a zonban anyagi szükség-
re lehet mind visszavinni . És ez a legszomorúbb a dologban: hogy n á l u n k még az oly 
nagyobb tehetségű iró is, kit h ivatás vonzott e pályára, s ki bebizonyí tá , hogy magasbra 
született s műve l t e önmagát , m i n t ásó vagy kapanyélre , - hogy ily iró is ki lehet téve az 
éhhalál t megelőzni akaró öngyi lkolásnak. Ez a l egszomorúbb tanu lság Czakó ' gyászos 
kimultából . T u d j u k jól, hogy ily esetek másut t is e lőfordulnak, d e n e m hiszszük, hogy ez 
ellenvetést valaki felhozhassa, ha a nálunkival egészen el lenkező ottani indokoló körül-
ményeke t meggondol ja . Mondják , a szerencsétlen többeknél keresett segélyt, kétségbeejtő 
helyzetének enyhí tésére , d e m i n d e n ü t t hasztalan, - mer t ná lunk m i n d e n r e előbb vannak 
tízezerek, min t egy szegény költő ' számára 50-60 pengő forint, - s csak m i u t á n legutósó re-
m é n y e is e fö ldön, - melyet egy d rámájának e l fogadta tásában helyzett - elenyészett: csak 
akkor nyúl t az öngyi lkolás végmenedékéhez . 2 6 

Ebben a magyarázatban Czakó egyéni tragédiája azzal válik szimbolikussá, 
hogy az írói munka megbecsülésének társadalmi hiányát segít kiemelni - hi-
szen a cikk eleve azzal indult, hogy például Hugó Károly is milyen szegény, s 
Liszt Ferenc támogatja pénzzel; azaz a szerző ehhez az általánosabb monda-
nivalóhoz használta fel exemplumként Czakó öngyilkosságát, s ez az értel-
mezés nem egyénítette, hanem inkább tipizálta a személyes sorsot. 

Jókai Mór - aki egyébként írói pályáján többször is visszatért más és más 
műfajban, illetve összefüggésekben Czakó halálának tanulságaihoz2 7 - első, 
az író halálának szentelt cikkében rögtön megpendítet te azonban azt a lehe-
tőséget, hogy az író haláláért, a nyomorúság mellett, a művei t meg nem értő 
és ócsárló kritikusok is felelősek voltak: 

Annyi bizonyos, hogy e fo lytonos elkeserülést n e m kis mér tékben nevel te lapokban ir-
káló criticusaink veszett k imélet lenségű eljárása Czakó ellenében, gyalázták őt olly eszméi-
ben, mik bárha téveszmék, de ott is nagyok voltak, s feledték előbbi é rdemei t , mik előtt fe-
jet haj that tak volna. Mind ez elősegíté kedélyének megmérgezésé t , s mos t e szellemi meg-
mérgezők e légedet ten vehetik ki tollaikat, munká jok befejeztetett.2 8 

Ilyenformán a Czakó öngyilkossághoz vezető elkeseredésének irodalom-
politikai okai is lettek volna, nem egyszerűen a jellem életre nem valósá-
ga mutatkozott meg a halál választásában. Czakó itt a kritikusok (s általá-
ban a kritika intézménye) elleni állásfoglaláshoz lett eszköz - s nem is késett 
sokáig a válasz, amely az i lyenformán felismerhetővé vált személyek egyi-
kétől, Erdélyi Jánostól érkezett. A Magyar Szépirodalmi Szemlében névtelenül 
megjelent cikknek azzal a nem éppen könnyű feladattal kellett megbirkóznia, 
hogy ne sértse ugyan meg a kegyeletet, de fönntartsa a kritika jogosságának 
és elvszerűségének a visszamenőleges érvényét is, ha már el kellett ismernie 
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az - Erdélyi és Hensz lmann Imre tollából származó - Czakó elleni állásfogla-
lások tényét.29 Erdélyi éppen ezért bonyolult retorikai stratégiát alkalmazott. 
Először is ahhoz a már másoktól is felhasznált sémához nyúlt, amely szerint 
Czakó elcsüggedt az élet nehézségeitől: 

Tőle m é g n e m követelte adójá t a természet , mer t ifjú volt, s egyút ta l r emények ifja, s 
kétségkívül , ha le tud ta volna győzni szenvedéseit , küzde lmek hőse egykor az i rodalom 
mezején, melyre min t d r á m a i költő lépett: azonban lelke megtör t , hi te megingot t , remé-
nye csalódott , s a végső ca tas t rophe-nak k imaradn i nem lehetvén: ő öngyi lkossá lön. 

Ez idáig nem sok újdonságot jelent. Csakhogy miután Erdélyi elismerte a 
lapjában megjelent korábbi kritikai ítéletek élességét, s egyúttal fönntartotta 
mindezek indokoltságát is, mint olyat, ami hozzátartozik a kritika feladatá-
hoz, zárlatul Czakót áldozati szerepbe játszotta át: 

Czakó nagy példa m a r a d előt tünk m é g igen soká, s h ihetőleg n e m egyet megrend í t e 
már i s halála azok közül, kik téveszmék után , ismert nem ismert á b r á n d o k a t kergetve űzik 
az i rodalmat , s költői t a l i zmánna l vállalák el a vi lágfájdalom, s d iva tos é le tunot tság kórsá-
gát. Jaj a kinek ilyenkor egy jó barát ja sincs, h a n e m csak pár tolója s pár tosa és mi ez okból 
m o n d h a t j u k és m o n d j u k is Czakót szerencsétlennek; - neki csak hízelegtek barátai . De le-
g y ü n k csendesen. Az á ldoza t elég. Vajha megvál ta tnék vele i r o d a l m u n k bűne , s nézetnék 
engeszte lő áldozatul az ő halála i rodalmi tévedéseinkért.3 0 

A meglehetősen éles irodalompolitikai állásfoglalás i lyenformán feloldó-
dott egy megváltói halál felemlítésében - ráadásul úgy, hogy eldönthetetlen 
maradt , a záró monda t többes szám első személyű birtokos személyjelei vol-
taképpen kinek is a tévedéseit emlegetik föl: Erdélyi önkritikájáként kelle-
ne-e ezt értenünk, vagy inkább szemrehányásként mindazoknak, akik hízel-
kedésükkel megtévesztették szegény, szerencsétlen Czakót? A kétértelműség 
ebben a vitaszituációban azonban éppen erénye a cikknek - s innen nézvést 
persze Czakó esete nem is több, mint hatásosan kiaknázható aktualitás egy 
jóval általánosabb irodalomszemléleti kérdésben, amely ezúttal Jókai és Er-
délyi között artikulálódott. 

Már az eddig érintett reakciók is olyan retorikai-poétikai felépítésű szöve-
gek részeiként jelentek meg, amelyek a korabeli irodalmiság kontextusában 
értelmezhetők; sokkal inkább érvényes ez azokra a versekre, amelyek Czakó 
halálára íródtak, s i lyenformán eleve szépirodalmi teljesítményként jelentek 
meg a sajtóban. Petőfi és Arany idevonható verseinek a tanulságai természe-
tesen tágabb körűek - szempontunkból azonban szintén lehetnek tanulságaik. 
Petőfi költeménye (Czakó temetésén) éppúgy, mint Aranyé (Czakó sírján), az 
író öngyilkosságát szimbolikusnak tekinti, s a művészlét és az értetlen külvi-
lág konfliktusának következményeként állítja be; Czakó halála ilyenformán 
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részvétet kiváltó, tragikus példának minősül, amelyben a világgyűlölet ter-
mészetes reakciónak számít, s a tett túl van a hétköznapi, földhözragadt mo-
rális megítélés sémáin. Ez a beállítás, amely egyébként értelemszerűen ennél 
konkrétabban nem is kíván számot vetni az öngyilkosság kiváltó okaival, na-
gyon közel van két prózai szöveg szemléletéhez is: egyrészt Vasvári Pál kéz-
iratban maradt, eksztatikus, Czakónak szentelt szövegééhez,31 másrészt Jókai 
1850-es évekbeli, a Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből című kötete utolsó 
darabjáLil választott novellájáéhoz, amely modellszerűen az áldozati halál és 
az áldozati tett kérdéskörében mozog, abból az esetből kiindulva, hogy Czakó 
anyja a Ha síremlékére összegyűjtött pénzt 1848-ban a haza védelmére aján-
lotta fel.32 Ezeknek a kifejezetten szépírói eszközökkel megfogalmazott mű-
veknek közös vonásuk az, hogy Czakó öngyilkossága csak ki indulópontnak 
tekinthető egy általánosabb, többnyire a művészlét halálba vezető vitalitásá-
nak paradoxonát bemutató létmodellhez - ennek fontos jelzése, hogy a szö-
vegek, az öngyilkosság körülményeinek jelzésszerű felidézésén túl (például a 
pisztolylövés emlegetése) szinte csak paratextuálisan kötődnek Czakóhoz (a 
két vers csak a címében idézi meg az író nevét, Jókai novellája pedig még úgy 
sem). Ahogyan tehát Czakó öngyilkossága irodalmi témává emelkedett, ép-
pen tettének konkrétumai és egyedisége bizonyult kevésbé érdekesnek. 

Némileg másféle tanulságot hordoz azonban Degré Alajos visszaemlékezé-
se, amelyben az író ú g y szerepelteti Czakó halálát, mint egy titokzatos tele-
patikus kapcsolat bizonyítékát: a memoár hőse éppen a valpói várban tartóz-
kodik, amikor á lmában megjelenik neki egy korábban emlegett kísértet társa-
ként a szenvedő külsejű Czakó; s miu tán a megriadt narrátor ezt az élményét 
megírja Pestre két jó barátjának, Kuthy Lajosnak és Farkas Jánosnak, utána 
tudja meg, hogy „Czakó Zsiga aznap magát főbelőtte".33 Fábri Anna ezt a je-
lenetet úgy kommentál ta , „hogy - Vahot Imre vádaskodásaival éppen ellen-
tétben - mennyire fontosak voltak egymás számára ezek a fiatalemberek, s 
milyen szoros szálakkal kapcsolódtak egymáshoz".34 Ezzel a megállapítással 
alapvetően egyet is lehet érteni, óvatosságra inthet bennünket azonban az a 
tény, hogy Degré szövege több, mint 35 éves távlatból idéz föl egy eseményt, 
s i lyenformán a történet igazságtartalmára nézvést semmit sem mondha-
tunk, legföljebb a visszaemlékezésen belüli retorikai státusára kérdezhetünk 
rá. Degré memoárjának több pontja is jól mutatja ugyanis azt, hogy a szerző 
kijelentései már a forráskritika legegyszerűbb próbáján is elbuknak,3 5 műve 
tehát csak nagy óvatossággal olvasható dokumentumként . A Czakóra vonat-
kozó jelenet hitelessége is csupán egyetlen ponton lehetne bizonyítható: ha 
tudniillik rendelkezésünkre állna az a levél, amelyet - állítása szerint - Degré 
Kuthynak és Farkasnak küldött; csakhogy ezek a levelek, ha léteztek is, nin-
csenek meg. Ilyen körülmények között legföljebb azt lehet megvizsgálni, mi-
lyen jelentése lehet ennek a történetnek. Láthatólag Degrét sem Czakó ön-
gyilkosságának részletei érdeklik, hiszen ennek egyetlen szót sem szentel, 
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mint ahogy az okok vizsgálatát is mellőzi. Nála a hangsúly egy titokzatos 
lelki kapcsolaton áll, azon, ahogyan a memoár narrátora megérzi - a jelentős 
térbeli távolság ellenére is - Czakó halálát. Megítélésünk szerint nem közöm-
bös, hogy ehhez a mozzanathoz éppen Czakó és Kuthy nevét rendelte hozzá: 
mindkettejük írói munkásságában vannak ugyanis olyan mozzanatok, ame-
lyek kapcsolatba hozhatók egy ilyen, misztikus halálfelfogással. Czakó drá-
máinak bizonyos vonulatában, elsősorban a Leonában, már a kortársak egy 
része is felismerni vélt egy nem keresztényi világszemléletet,36 Kuthy legje-
lentősebb regényében, a Hazai rejtelmekben pedig nyilvánvaló nyomai vannak 
a delejezésnek, amelyet egyébként Degré egyes műveiben is ki lehet mutat-
ni.37 A megsejtésnek mint megformált jelenetnek éppen ebben állhat tehát a 
jelentősége: Degré ennek révén az 1840-es évek jellegzetes, bár nem általános 
világszemléletét tehette láthatóvá, ráadásul úgy, hogy saját magát is bekap-
csolta ebbe a hagyományba - annak ürügyén, hogy formailag Czakóról, tar-
talmilag azonban természetesen elsősorban magáról beszélt. 

Czakó halálának ilyen jellegű irodalmi beállításai mindazonáltal nem je-
lentették azt, hogy az okok vizsgálata megszűnt volna, vagy hogy a későbbi, 
immár egyre inkább irodalomtörténeti karakterűvé váló kutatás megelége-
dett volna az első reakciókból kiolvasható magyarázatkísérletekkel. Versényi 
György 1882-ben vezetett be új elemet a Czakóról szóló diszkurzusba. Czakó 
rokonainak értesülésére hivatkozva azt állította, hogy egy szerelmi viszony 
állt a háttérben: 

Ok azt mond ják , hogy a köl tőnek K. R. asszonnyal volt szerelmi viszonya. A nő halála 
u t án megtalá l ták hagya tékában a költő leveleit, melyek e v iszony bensőségéről tanúskod-
tak. Ebből azt következtet ik, hogy vagy a lelkiismeret kezd te vádolni, hogy egy jó barátja 
feleségéve tiltott v i szonyban él, s kivégezte magát; vagy a férj jött nyomára a viszonynak, 
s a költő amerikai pá rba j á ldozata lőn.38 

Ez az előzmény nélküli verzió látszólag több olyan elemet is tartalmaz, 
amely hitelesíthető lenne - csak, sajnos, a szerző szándékosan elfedi elő-
lünk ezeket az elemeket. Nem tudjuk, Czakó milyen minőségű rokonai vol-
tak az informátorok, s ők egyáltalán rendelkezhettek-e bármi olyan infor-
mációval az íróról, amellyel közvetlen környezete nem - a függelékben kö-
zölt egyik d o k u m e n t u m ugyanis bizonyítja, hogy Czakó rokonai közül senki 
nem volt Pesten a tett időpontjában, ezért intézkedett úgy Pest város taná-
csa, hogy a halotti bizonyítványt, amely legföljebb a Flór Ferenc-féle bonco-
lási jegyzőkönyv főbb megállapításait tartalmazhatta, el kell küldeni Maros-
vásárhelyre. Árulkodó ebből a szempontból Czakó anyjának a visszaemléke-
zése is, amely - nagyon hiteles módon - csak abból az időszakból tartalmaz 
élményszerű, részletes beszámolókat, amikor még Czakó a családjával élt, a 
halálról azonban csak annyit tud közölni, hogy a fiának címzett levél bon-
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tatlanul visszaérkezett.39 Személyesen tapasztalt benyomások tehát éppúgy 
nem föltételezhetők a családról, mint ahogy hivatalosan sem nagyon juthat-
tak a rokonok olyan információkhoz, amelyeket a mos t megtalált iratok ne 
tartalmaznának. Versényi nem árulja el az állítólagos szerető nevét sem, így 
ezen a nyomon sem lehet elindulni;40 Czakó hozzá intézett levelei pedig az-
óta sem bukkantak fel sehol, sőt, egyetlen irodalomtörténész (Versényi sem!) 
beszélt arról, hogy valaha is látta volna őket, így há t bizonyítani se bizonyí-
tanak semmit. Arról pedig még nem is szóltunk, hogy ezeknek az állítólagos 
leveleknek a létéről miért éppen Czakó rokonsága szerzett volna tudomást , 
amikor a - Versényi szerint: férjezett - asszony halála u tán bukkantak fel a nő 
hagyatékából? Mindebből a logikailag és forráskritikailag is felettébb bizony-
talan előzményből aztán igen nehéz levezetni az öngyilkosság tényét: kérdé-
ses, nem újabb lélektani rejtélyt nyitna-e meg annak föltételezése, hogy vala-
ki egy ilyen szituációból egy nyilvános főbelövésbe meneküljön? Az amerikai 
párbaj fölvillantása pedig talán már egyértelműen irodalmi hatás: Jókai Mire 
megvénülünk című regényének ismeretes alapkonfliktusának adaptálása - itt 
csak azt nem lehet eldönteni, ez is a rokonok verziója-e (ha igen, jól mutat-
ná az irodalmi alapanyagból eredő konfabuláció jellegzetességeit), vagy már 
Versényi innovatív ötlete. 

Néhány évvel később a Czakónak könyvet szentelő Vértesy Jenő szin-
tén orális információkra támaszkodva tekintette át az író halálba vezető út-
ját. Vértesy, Szigeti József színész közlésére támaszkodva, nem állt elő gyö-
keresen új magyarázattal, viszont jelentéssel ruházott fel olyan tényezőket is, 
amelyek korábban ebben az összefüggésben alig kerültek elő. Az öngyilkos-
ság előtti időszakról például a következőket írta: 

Még egy ide ig rágódot t le lkén a féreg, egyide ig vívódott . Egyre s ű r ű b b e n emleget-
te „ legyőzhete t len h a j l a m á t az au tochi r iá ra" . Elete u to lsó hónap j a iban s z o r o s a b b a n 
vonzódo t t egyet len ba rá t j ához , Szigeti Józsefhez . Vele töl töt te r endesen estéit , a mikor 
a m ú g y is lázas vérét négy-ö t csésze teával izgatta föl még j o b b a n - mer t a bor i ta l t n e m 
kedvel te 4 1 - s a végzetes tett csak idő ké rdé se volt, mert a gy i lkos fegyvert m e g t ö l t v e tar-
totta szekrényében. 4 2 

Vértesy könyve alapján egyébként alapos lehet a gyanúnk, hogy korábban 
Bérezik Árpád is Szigetitől vehette azokat az információit, amelyekkel Czakó 
utolsó periódusát jellemezte; csakhogy Bérezik nem írja le Szigeti nevét, csu-
pán Czakó „egy színészbarátját" emlegeti, így legföljebb abból következtet-
hetünk, hogy néhány ponton Bérezik verziója nagyon közel áll a Vértesytől 
lejegyzetthez. Ám éppen azokon a pontokon, ahol láthatólag bővebb vagy 
legalábbis irodalmiasan jelenetezett szituációkat ír le, eldönthetetlen, hogy itt 
másféle emlékezésanyaggal dolgozik-e vagy egyszerűen csak irodalmiasítja 
azt, amit máshonnan is tudni lehetett - ez utóbbi feltételezés egyébként nem 
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éppen alaptalan, hiszen Bérezik egész tanulmánya erősen szépírói eszközök-
kel van megfogalmazva. 

Ennek a bizonytalanságnak a beszámításával is tanulságos idézni Bérezik 
verzióját: 

Életkedve napró l n a p r a hanyatlott . 
Innen fogva szaporodnak a nyilatkozatok, melyek nem sokára sötéten fognak bevalósulni. 
Egy szinészbarát já t gyakran szokta m a g á h o z estére meghívni , hogy e g y ü t t theázzanak, 

mer t n e m szereti az egyedüllétet , a m a g á n y borzasz tó rémekkel teljes, az éj csöndje 
ijesztőleg zaklatja lelkét jelenségekkel. 

Olyankor hosszan el-elüldögéltek, s a társalgás n a g y részt komoly t á rgyak körül for-
gott, melyen csak egyes ötletek, va lamint makacs visszatérés ugyanazon tárgyra czikázott 
keresztül . 

„Az embernek, m o n d á egy a lkalommal , megvannak a maga te rmésze tes hajlamai, ne-
kem ellenállhatat lan ösz tönöm van az autochiriára." 

Máskor : „Lőjük m e g magunka t ! " mi t n e m egyszer ismételvén, v igabb kedélyű barátja 
tréfával iparkodot t a mogorva ind í tványt elütni. 

Egy izben ültéből hi r te len fölkel és e szavakkal: „Vigyázz, meg ne ijedj," benyúl az almá-
r iomba. Barátja va lami koppanás t hall, de Czakó meggondolkoz ik , s csak ennyit mond: 

,,Ne, mos t ne! N a g y o n megijesztenélek." Mikor barát ja Leónából fejére idézte : „Légy nyu-
godt!," komoran válaszolt : „Igen, n y u g o d t a n ölni m e g magamat . " Bará t jának elutazása-
kor e szavakkal búcsúzo t t tőle: „De temetésemre visszajösz." 

Ily mondások anny i szor fordul tak elő hónapokkal halála előtt, u g y beszélgetett a ha-
lálról, hogy e tárgy közöt tük megszokot tá vált, közönséges , társalgási anyaggá , melynek 
megfélemlí tő jel lemét a folytonos ismét lés elvette.43 

Ha ezt a verziót is Szigetinek tulajdonítjuk, akkor könnyen adódik a tanul-
ság: láthatólag minden visszaemlékező saját magát tekintette Czakó utolsó 
bizalmasának, így tett Csengery éppúgy, mint Jókai, s ezek szerint Szigeti is. 
Ez persze azzal is együtt járt, hogy az ügyben megszólalóknak saját felelős-
ségükkel is szembe kellett nézniük - s ennek az elhárítására szolgálhattak az 
eset elkerülhetetlen bekövetkeztét hangoztató megjegyzések, mint itt a töltött 
pisztoly emlegetése. Pedig hát jól tudjuk, hogyha igaz is Szigeti - Vértesynél 
megőrződött - emlékezése, a „gyilkos" fegyver nem az volt, amelyet Czakó a 
szekrényében őrizgetett... Annyi azonban valószínűnek látszik, hogy Czakó 
nem titkolta öngyilkosságra készülését, s többszöri, többektől (Jókai, Szige-
ti) megörökített megjegyzései saját közeli haláláról segélykérésnek is felfog-
hatók: mintha ezekkel kívánta volna arra felhívni környezete figyelmét, hogy 
akadályozzák meg tettének elkövetését. Nem tűnik másnak a tett végrehaj-
tásának színhelye és módja sem: Czakó láthatólag emberek közé, társaságba 
ment, pedig - ha hitelt adunk Csengery, Jókai és Szigeti ezen a ponton telje-
sen egybevágó tanúságának - lett volna alkalma (és fegyvere) arra, hogy tel-
jes magányban, akár otthon hajtsa végre a főbelövést. A nyilvánosság kere-
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sése szintén azt sejteti, hogy Czakó föl akarta kínálni az őt körülvevőknek a 
lehetőséget, hogy lefogják a kezét az utolsó pillanatban - ám az utolsó tanúk 
éppúgy, mint korábbi, halálváró megjegyzéseinek a tanúi nem értették a jel-
zéseket. A Czakó halálával foglalkozó újságcikkek, nekrológok, memoárok 
azonban arra engednek következtetni, hogy mindenki, aki megnyilatkozott 
Czakó öngyilkosságával kapcsolatban, pontosan érezte is ezt. Az eddigiek-
ben körülírt retorikai megoldások rendre felfoghatók úgy is, mint ennek a lel-
kiismeret-vizsgálatnak a terapikus kibeszélései vagy elhárításai. Ennek egyik 
leágazása lett aztán a tett elkerülhetetlenségét, sorsszerűségét hangoztató vé-
lemény is, amelynek egyik, irodalomtörténeti vélekedéssé szilárdult változa-
ta Czakó „terheltségében" látta az okokat44 - noha felmenői között senki nem 
tudott kimutatni sem öngyilkosokat, sem elmebetegeket (Czakó apjának az 
alkímiához való vonzódása ugyanis aligha minősíthető egyszerűen elmebaj-
nak). Végső soron persze amúgy is odajutunk: bármennyire szaporodtak is 
most forrásaink Czakó halálával kapcsolatban, s bármennyire újabb kontex-
tust rendelhetett is hozzá a halál előtörténetéhez a legújabb irodalom- és szín-
háztörténeti kutatás,45 az öngyilkossághoz vezető lélektani út rejtélye meg-
oldhatatlan marad. Az eset körülményeinek újragondolása valójában csak 
egy tanulságot ígért: annak jobb megértését, ki miért gondolhatta azt Czakó 
öngyilkosságáról, amiről nyilvánosan tanúságot tett. 

Függelék 

I. 

Szabad királyi Pest városa kapitány hivatala' felszóllitása következtében 
Czakó 'Sigmond Erdély Marosvásárhelyi 35. éves, Reform: hulláját törvényes 
bonczolás alá vévén, f. dec: 16-n reggeli 9 órakor véghez vitt hivatalos eljárá-
sunkról következő bonczolati 

Jegyző könyv szerkeztetett 

Külvi'sgálat. Test: nagy, igen jóltáplált, izmos, bőrszíne sárgás, halvány, ha-
jak, gesztenye színűek; köthártya savósan beszűrődött, egy vonalnyira duz-
zadt, hasonlóan duzzadtak, és szederjes kékesek, mind a' két szemnek 1/2 új-
nyira megdagadt héjai; szaruhártya át tűnő, szivárvány hártya szürke, láta 
igen tágúlt; állkapocs meredt, nyak rövid; mellkas domború széles; altest kis-
sé puffadt , hát igen halvány, szederjes foltokai behintett, végtagok mered-
tek, görtsösen össze húzódvák; - felnyitván a' száj ajkakat, a' felső állcsont' 
jobb oldalán, a' meder nyujtvány, a' benne foglalt két metcző, és szemfoggal 
együtt szétrombolva találtattak. 
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Belvi'sgálat. Fejbőr melől halvány, hátúi vérdús, kaponyaboltozat erős; 
keményagykér vérdús; lágy agykérek vérdusak, baloldalt egy obonyi kiöm-
lött 's aludt, feketés vérrel fedvék, igy. állomány igen szivós, krétafehér, cse-
kély vértartalmú, a' bal agyfélteke' tetején, közel a' lambdavarrat ' csúcsához, 
egy szét lapúlt golyó, melytől le a' száj üregbe egy roncsolt falú sebcsatorna 
vezetett az agyon, a rosta csonton, és kemény ínyen keresztül; az agy gyom-
raiban, mintegy két nehezéknyi tiszta színtelen savó; érfonatok vértartalmú-
ak; kaponya fenekén két obonnyi aludt vér; a' torkolat erekben sok aludt vér, 
izmok' szine setét veres, gőg, és légcső sűrű folyó vérrel telve; - Mind a' két 
tüdőnek hátsó része szakadékony, vérdús, mellső fele léggel, 's közép meny-
nyiségű vérrel ellátva; sziv össze húzódott, vértelen; máj ellapúit, részint a' 
hashártyához, részint a' léphez hártyásan odaforradva; Lép két akkora igen 
SZÍVÓS. Gyomor és a' bélcsatorna felső része, részint hig, részint aludt vérrel 
telt, a' többi 'sigerek rendes állapotúak. 

Hummel József v.alkapitány előtt.46 

Vélemény. A' halál legközelebb okáról nem lehetvén kérdés, minthogy az a 
szájpadláson keresztül az agynak irányzott lövés által okoztatott, legfölebb is 
a felett lehet némi észrevételeket fölhozni, vallyon a test organisatiójában volt 
e valami kóros változás jelen, mellyböl azt következtetni lehetne, hogy a sze-
rencsétlen áldozatnak erős akarat ellenére is hajlandónak kell vala lenni ön-
gyilkosságra, s erre igen-nel szabad válaszolni, ha a hasbéli zsigerek, különö-
sen máj és lép állapotát figyelembe vesszük, mert ezen életmüvekben előre-
ment nagyszerű gyuladásnak akadtunk nyomaira, honnét könnyen magya-
rázható azon búskomorság mellyre az illyes egyeniségek igenigen hajlandók; 
s egyéb nyomasztó viszonyok hozzájárultával az illy bajban szenvedők erő-
szakos tettekre könnyen elhatározzák magukat a nélkül, hogy ebéli szándé-
kukban őket a tiszta fogalom és ép akarat (melly nalok47 időszakonként hol 
beteges exaltatióvá, hogy48 kétségbeesésre vezető csüggedéssé fajul el) meg-
akadályozhatná. 

Pesten 1847ki December 21-én 
Flór Ferencz mk. 

h. első városi Főorvos és kórházigazgató 

(BFLIV. 1202/c. Pesti tanácsi iratok. Intimata 1847:13425) 
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II. 

[Az irat külzetén:] 
Pest Szabad Királyi Város tekintetes Tanátsához 

Hummel Jósef V. alkapitány Czakó Zsigmond volt Nemzeti Szinhaznali szi-
nész s dramai költőnek e.f. 847 eszt. December elkövetett öngyilkolásárol 
tiszti jelentést tesz. 

Tekintetes Tanáts! 

E folyó évi December 14-kén Czakó Zsigmond Erdély Marosvásárhelyi szü-
letés, 35 éves, Reformât vallású, az itthelyütti Nemzeti Színháznál színész, és 
drámai költő, Csengery Pál a Nemzeti Újság szerkesztőjének lakásán pistol-
lövés által magát kivégzé. Hullája a városi Kórházba vitetvén és orvosi törvé-
nyes bontzolás alá vetetvén ,/.49 szerint, minden kétségen kivül tétetik, hogy 
a halál legközelebb okárol (arról t.i. hogy a halál nem kül erőszak hanem ön-
gyilkolás által történt) nem lehet kérdés; minthogy az, a szájpadláson keresz-
tül az agynak irányzott lövés által okoztatott. Távolabbi okát pedig, mely miatt 
t.i. azon egyén a szóban lévő tettre vetemedett légyen, illetvén? ez ,/.50 szerint, 
a test organisatioban jelen volt kóros változásban, nevezetesen a hasbeli zsige-
rek, 's különösen, a máj és lép állapotában úgymint ezen élet művekben előre 
ment nagy szerű gyuladásban és az onnan magyarázható azon bús komorság-
ban melyre az illyes egyéniségek igen igen hajlandók, és egyébb nyomasztó 
viszonyok hozzájárultával az ily bajban szenvedők erőszakos tettekre könyen 
elhatározák magukat a nélkül hogy ebeli szándékukban őket a tiszta foga-
lom és ép akarat megakadályozhatná, kell keresni. Mely eseményről a halotti 
bizonyítványnak .//. alatti benyújtása mellett51 aval teszek jelentést, hogy az el-
hunytnak vagyona a Királyi Fiscus által lefoglaltatott légyen. 

Pesten 1847ki decemb. 29-én 

Hummel József 
Város alkapitány 

[az irat külzetére rájegyzésként:] 
E hivatalos jelentés a Nm. M. Kir. Helytartó52 tanácsnak tiszteletteljesen felter-
jesztetni, bemutatott halotti bizonyítvány pedig Marosvásárhely mezőváros 
tanácsának átküldetni határoztatik. Vég[eztetett] Pesten 1848 Január 3-n 

A v. Tanács által ugyanott 

(BFL IV. 1202/c Pesti tanácsi iratok. Intimata 1847: 13425) 
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III.53 

[Az irat külzetén:] 
A m. k. helytartó54 tanácsnak 
Pest sz. kir. Város tanácsa Czakó Zs igmond szinész és drámaköltőnek m. 
1847. évi december 14-n történt öngyilkolását alázattal feljelenti. 
N3. jelentés ./. alábbi melléklettel eredetben. 

A' mn. m. kir. helytartó55 tanácsnak hivatalból56 

Budán 
Fenséges etc. 

Városi a lkapi tányunknak N3. alatt mély tisztelettel ide rekesztett hivatalos 
jelentése szerint Czakó Zsigmond Erdély országi Maros Vásárhelyi szüle-
tésű 35. éves Református, a ' helybeli nemzet i színháznál szinész és dráma-
költő 1847. évi december 14-n a' pesti hir lap szerkesztőjének lakásán magát 
agyonlőtte. - Hullája törvényes bonczolás végett a' polgári kórházba vitet-
vén, N3 ./. szerint57 a halál legközelebbi oka, - hogy t.i. nem külerőszak, ha-
nem öngyilkolás által történt, - minden kétségen kívüli.58 A' mi ped ig an-
nak távolabbi okát,59 Városi h. főorvosunk6 0 N3 ./. alatt azt adja elő: hogy a' 
fennemlitett szerencsétlen belső részének állapotából könnyeb magyarázha-
tó azon búskomorság, mellyre az illyes egyéniségek igen igen hajlandók, 's 
egyéb nyomasz tó viszonyok hozzájárultával az illy ba jban szenvedők erősza-
kos tettekre könyen elhatározzák magukat a' nélkül, hogy ebbeli szándékuk-
ban őket a' tiszta fogalom, és ép akarat (melly nálok időszakonkint hol bete-
ges exaltatióvá hol61 kétségbeesésre vezető csüggedéssé fajul el) megakadá-
lyozhatná. 

Mellyekről midőn Fenséges Cs. Kir. Főherczegséged és a' nm. m. kir. hely-
tartó62 tanácsot alázattal értesíteni szerencsénk van,63 az eredeti mellékletek-
nek maga idejéni k.k. viszaküldéséért esedezőleg magas kegyelmébe 's ke-
gyes pár t fogásukba ajánlottak mély tisztelettel maradnak. 

Költ Pesten az 1848. évi január 3-n tartott Tanácsülésünkből 
Fenséges etc. legalázatosb szolgái 

Láttam Szepessy 
Polgármester64 

(BFLIV. 1202/c Pesti tanácsi iratok. Intimata 1847:13425) 
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IV. 

[Az irat külzetén:] 

Pest Szabad Királyi Város becsülendő értelmes és gondos N. N. Fő-Birája, Pol-
gármestere, 's többi Tanácsnokai, hites Polgárai, és egész Községének. 
Hivatalosan 
Pestre 

Nemes Városi Tanács! 

Czakó Zsigmondnak az imént mult évi Karátson hó 14-én történt szerencsét-
len öngyilkossága iránt e' Városi Tanács folyó évi Boldogaszony hó 3-án 22772. 
szám alatt tett hivatalos jelentése itten tudomásul vétetvén, ugyan azon jelen-
tésének csatolványai65 ezennel visszaborittatnak. Kelt Budán a' magyar kirá-
lyi helytartótanács ezer nyoltz száz negyvennyólczadik évi Böjtelő hó elsőjén 
tartott Üléséből. 

E' Városi Tanácsnak Jóakarói 
Gr. Zichy Ferenc66 

Nyéky Mihály67 

Geromata Antal68 

Pest Városának 

[Az irat külzetére rájegyzésként:] 
Ezen kk. Intézvény mellékletestül a' levéltárba teendő. Vég[eztetett] Pesten 
848 Febr. 25. 
A' V. Tanács által ugyanott. 

(BFL IV. 1202/c Pesti tanácsi iratok. Intimata 1847:13425) 
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y69 

[Az irat külzetén:] 
Megkeresvény 
Marosvásárhely Mezőváros ns. tanácsához. 
Czakó Zsigmond ./. alatti halotti bizonyítványa átküldetek. 

Marosvásárhely mezőváros Nemes Tanácsának hivatalból70 

Marosvásárhelyen 
Erdélyben 

Nemes Városi Tanács! 

Czakó Zsigmond szinész és drámaköltőnek, - ki legközelebb múlt 1847 évi 
december 14-n magát agyonlőtte, - ./. alá rekesztett halotti bizonyítványát 
olly bizodalmas megkereséssel tesszük át71 a Ns. Városi Tanácsnak, miszerint 
a fenemii tett szerencsétlen haláláról a' Nemes Város kebelében létező rokona-
it értesíteni, és az átküldött halotti bizonyítványnak részökre leendő kézbesí-
tését elrendelni szíveskednének. 

Kik egyébiránt szokott tisztelettel maradunk. - Költ Pesten az 1848. évi ja-
nuár 3-n tartott Tanácsülésből. 

A' Nemes Városi Tanácsnak 
kész hivatalos szolgái: 

Láttam Szepessy 
Polgármester72 

(BFL IV.1202/g Pesti tanácsi iratok. Missiles 1847: 21041) 
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1 Czakó öngyilkosságának két, legutóbbi 
feldolgozása: LACKÓ Mihály, „Aki tövis közt 
bolyongott". Czakó Zsigmond, História, 1989, 1 -
2. szám, 28-30.; KERENYI Ferenc, Ripacs halál: 
Czakó Zsigmond monodrámája = Száz rejtély a ma-
gyar irodalomból, főszerk. HALMOS Ferenc, Bp., 
Gesta, 1996, 88-89. 

2 M ó d s z e r t a n i tanulságai miatt ehhez 
a megközelí téshez különösen sokat segített: 
LACKÓ Mihály, Széchenyi elájul. Pszichotörténeti 
tanulmányok, Bp., L'Harmattan, 2001. 

3 A Czakó életműve iránti, örvendetesen 
megélénkült érdeklődést bizonyítja a legutóbb 
megjelent monográfia is: DÖRGŐ Tibor, Czakó 
Zsigmond és világértelmező drámái, Bp., Napkút 
Kiadó, 2004. 

4 Pesti Hírlap, 1847. dec. 16. 443. A cikk 
egyébként a lap élén található. 

5 Csengery Antal atyjának, Pest, 1847. dec. 
23. = Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegy-
zései, bevezette: br. WLASSlCS Gyula, kiad. dr. 
CSENGERY Lóránt, Bp., Magyar Történelmi 
Társulat, 1928, 418-419. 

6 Dr. FERENCZY József, Czakó Zsigmond 
élete, Figyelő, 1883,14. kötet, 189-190. 

7 Életképek, 1847. II. félév 25. szám (dec. 
19.) 799-800.; a szöveg benne van a kritikai ki-
adásban is, onnan idézzük: Jókai Mór, Cikkek 
és beszédek. 1847. január 2.-1848. március 12., I. 
kötet, sajtó alá rend. SZEKERES László, Bp., 
Akadémia i Kiadó, 1965, (Jókai Mór Összes 
Művei), 431. 

8 Honderű , 1847. II. félév, 25. szám (dec. 
21.) 496. 

9 Pesti Divatlap, 1847. 51. szám (dec. 16.), 
1632. 

10 Vö. KERÉNYI, i. m. 
11 OSZK Aprónyomtatványtár. Gyászjelen-

tések. A d o k u m e n t u m fénymásolatát Dörgő 
Tibortól kaptam meg; segítségét köszönöm. 

12 „Temetésére, mely a Rókuszkórház' ud-
varából történt, igen nagyszámú néptömeg 
gyűlt, ismerők és barátok, kik az elhunytat 
szerették, tehetségét becsülték, szomorú sor-
sán sajnálkozának." Honderű, 1847. II. félév, 25. 
szám (dec. 21.), 496. 

13 Megjegyzendő, hogy 1861-ben a szintén 
pisztollyal végrehajtot t öngyi lkosságban el-
hunyt Teleki Lászlót éppúgy Flór Ferenc bon-
colta, mint korábban Czakót. Teleki boncolásá-
nak eredményéről lásd SZABAD György, Miért 

halt meg Teleki László?, Bp., Helikon Kiadó, 1985, 
34-35. 

14 A boncolási jegyzőkönyv i lyenformán 
egyébként megerősíti Dörgő Tibor következ-
tetését: „kifejezetten erős pszichikumra mutat, 
ahogy a vándorszínészet megpróbál tatásai t 
kiállta." DÖRGŐ, i. т., 37. 

15 Dr. FERENCZY, i. т., 189-190.; Dörgő 
Tibor például már így foglalta össze az ese-
mények ezen pontját: „Majd levette a falról az 
ott függő pisztolyok egyikét, kérdve, vajon ez 
nehezebb vagy Kemény Zsigmondé." DÖRGŐ, 
/'. т . , 34. 

16 1846. július 28-i és júl ius 29-i naplóbe-
jegyzésében számol be arról, hogy Wesselényit 
meglátogatván, a báró feleségével célba lőtt; 
hozzá is fűzi egyébként , „hogy a b á r ó n é 
Erdélyben legjobban lő". (Kemény Zsigmond 
naplója, kiad. BENKŐ Samu, Bp., M a g y a r 
Helikon, 115-117.) 

17 Életképek, 1847. II. félév, 25. szám (dec. 
19.), 799-800.; az idézet: JÓKAI, i. т., (1965), 
431. 

18 JÓKAI Mór, Magyar költők sorsa, Vasár-
napi Újság, 1854. márc. 26., 26-27. 

19 Ez egyébként teljesen nem volt igaz, hi-
szen a sír, megjelölve, még 1878-ban is meg-
volt a régi ferencvárosi temetőben: BALLAGI 
Aladár, A főváros régi temetői, Vasárnapi Újság, 
1878, 44. szám (nov. 3.), 701-702. Sőt, az sem 
volt lehetetlen, hogy 1914-ben Czakó földi ma-
radványait exhumálják, s átvigyék a Kerepesi 
úti temetőbe: vö. DÖRGŐ, i. т., 37. 

20 Vö. DÖRGŐ, i. т., 34. 
21 VA HOT Imre, Czakó Zsigmond = Vahot 

Nagy Naptára II., 1856, 242-246. 
22 Czakó anyjának 1856-ban keletkezett 

visszaemlékezését lásd H. I., Czakó Zsigmond 
életéhez, Élet és irodalom, 1884,5. szám, 47-48., 
6. szám, 55-58. Az idézet: 56. 

23 BERCZIK Árpád , Czakó Zsigmondról, 
A Kisfaludy-Társaság évlapjai, Új folyam, X. 
kötet, Bp., 1875, 80. 

24 Pesti Divatlap, 1847. 51. szám (dec. 16.), 
1632. Feltűnő egyébként, hogy Arany János 
Czakó sírján című versének második strófájá-
nak jelzett idézete („Gyönge az a lélek, mely 
az élet súlyát / Nem bírva, leroskad a pálya 
felén;"), valamint zárósora is („Hol ő pihen, 
aki tövis közt bolyongott.") a Pesti Divatlap 
h í radásának idézett metaforái t visszhangoz-
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za; a versről lásd egyébként TOLNAI Vilmos, 
Arany János: Czakó sírján, It, 1914, 312-314. 

25 Ezt valószínűsíti, hogy a cikk így utal 
vissza Petrichevich Horváth egykori gesztusá-
ra: „Ezt [ti. Czakó nagyrahivatottságát-Sz. M.] 
első ismerte el és mondá ki e l apok ' szerkesz-
tője, midőn Czakó első sz ínmüvének a Kalmár 
és tengerésznek a nyilvánosság elé utat nyi-
tott, s a tehetséges fiatal költőt a közönségnek 
bemutatta." Honderű, 1847. II. félév, 25. szám 
(dec. 21.), 496.; ennek a bemuta tásnak a körül-
ményeiről lásd DÖRGŐ, i. т . , 47. 

26 Honderű , 1847. II. félév, 25. szám (dec. 
21.), 496. 

27 Erről lásd GYÖRFFY M i k l ó s jegyze-
tét a Szegény asszony áldozatja c ímű novellá-
hoz: JÓKAI Mór, Elbeszélések (1850), 2/A, kötet, 
Bp., Akadémiai Kiadó, 1989, (Jókai Mór Összes 
Művei), 736-741. 

28 Életképek, 1847. II. félév, 25. szám (dec. 
19.), 800.; az idézet JÓKAI, i. т., (1965), 431. 

29 A szerzőség kérdése kapcsán és az előz-
mények összefoglalására is lásd T. Erdélyi 
Ilona jegyzeteit: ERDÉLYI János, Irodalmi, szín-
házi, közéleti írások és beszédek, sajtó alá rend. T. 
ERDÉLYI Ilona, Bp., Mundus Magyar Egyetemi 
Kiadó, 2003, (A magyar irodalomtörténetírás 
forrásai 19.), 643-644. 

30 Magyar Szépirodalmi Szemle, 1847. 26. 
szám (dec. 28.), 401-402.; a c ikk benne van 
Erdélyi cikkeinek legutóbbi kiadásában, az idé-
zetek innen valók: ERDÉLYI, i. т., 481-482. 

31 VASVÁRI Pál, Czakó halála és szelle-
me = Vasvári Pál válogatott írásai, szerk. és bev. 
FEKETE Sándor, a nyomtatásban most először 
megjelenő Vasvári-kéziratokat közölte és jegy-
zetekkel ellátta: LÁSZLÓ József, Bp., Művelt 
Nép, 1956, 253-260. 

32 JÓKAI Mór, Szegény asszony áldozatja = 
JÓKAI, i. т., (1989), 326-331. 

33 DEGRÉ Alajos, Visszaemlékezésem. Első 
kötet, Bp., Pfeiffer Ferd inánd kiadása, 1883, 
174-175. 

34 FABRI Anna , Az irodalom magánélete, 
Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779-1848, 
Bp., Magvető, 1987, 706. 

35 Vö. például SZILÁGYI Már ton , Lisznyai 
Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalom-
történeti tanulságai, Bp., A r g u m e n t u m , 2001, 
(Irodalomtörténeti füzetek 149.), 43. 

36 Vö. a Leona egykorú kritikai visszhang-
jával: DÖRGŐ, i. т., 157-162. 

37 TARJÁNYI Eszter, A szellem örvényé-
ben. A magyarországi mesmerizmus, szellemidé-
zés, teozófia története és művészeti kapcsolatai, Bp., 
Universitas, 2002, 129. 

38 Dr. VERSÉNYI György, Adalékok Czakó 
Zsigmond életéhez, Figyelő, 1882, XIII. köt., 321-
323. 

39 H. I., i. т., 58. 
40 Persze i lyenkor legföljebb találgatni le-

het: Dörgő Tibor, aki egyébként erősen kétel-
kedik ebben a verzióban, tud is egy olyan, szó-
ba jöhető nőről, aki ráadásul Czakó közvetlen 
környezetének két tagjával is kapcsolatba hoz-
ható: „A K. R. monogramm talán a szép König 
Róza, Egressy Béni feleségének kezdőbetűit 
rejti. Az asszony egyébként férje korai halála 
u t án Csengery Anta l felesége lett." DÖRGŐ, 
i. т., 38. 

41 Ennek az á l l í t ásnak egyébként nem 
mond ellent a boncolási jegyzőkönyv sem: a 
Flór Ferenctől leírt jellemzők nem uta lnak al-
koholizmusra. Itt szeretnénk megköszönni dr. 
Back Frigyesnek, hogy a boncolási jegyzőkönyv 
orvosi értelmezésében tanácsokat adott. 

42 Vértesy Jenő, Czakó Zsigmond, Bp., 1899, 
25. 

43 BERCZIK, i. т . , 149-150. 
44 Ez már f e lbukkan Bercziknél is: BER-

CZIK, i. т., 152., legteljesebb megfogalmazá-
sa: SOLT Andor, Czakó Zsigmond, a tépett lélek, 
It, 1940, 53. 

45 Erre lásd a Kerényi Ferenctől kifejtette-
ket: KERÉNYI, i. m. 

46 Ez a mondat más kéz írásával; a kézírás 
azonban megegyezik Hummel jelentésének 
aláírásával, így m i n d e n bizonnyal a bonco-
lásnál jelen lévő alkapitánytól származik. 

47 Ez után a szó után, kihúzva: mindég 
48 Valószínűleg tollhiba; logikailag inkább: 

hol 
49 Utalás az I. s zámú iratra, Flór Ferenc 

boncolási jegyzőkönyvére. 
50 Utalás az I. számú iratra, Flór Ferenc 

boncolási jegyzőkönyvére. 
51 A halotti bizonyítvány nincs az irat mel-

lett. 
52 Az iratban rövidítve: Httó 
53 Az irat fogalmazvány. 
54 Az iratban rövidítve: httó 
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55 Az iratban rövidítve: httó. 
56 Az iratban rövidítve: hlból. 
57 A vessző u tán i három szó a lap szélén, 

beszúrva. 
58 Ez u tán á thúzva a következő szavak: 

Távolabbi okát illetőleg 
59 Ez után á thúzva a következő szavak a ./. 

alatti főorvosi vélemény oda járul 
60 Ezután áthúzva a következő szavak: azt 

adja elő 
61 E szó javítva ebből: hogy 
62 Az iratban rövidítve: httó 
63 Ez után á thúzva a következő szó: ma-

gas 
64 A megjegyzés más kéz (nyilván az alá-

író) írásával. 

65 A lap szélén: 2 darab 
66 Gróf Zichy Fe renc 1847-48-ban a 

Helytartótanács főnemesi tanácsosa (EMBER 
Győző, A m. kir. helytartótanács ügyintézésének 
története 1724-1848, Bp., A M. Kir. Országos 
Levéltár kiadványa, 1940). 

67 Nyéky Mihály 1832-től 1848-ig a Hely-
t a r tó tanács köznemesi tanácsosa (EMBER 
Győző, i. т.). 

68 Geroma ta Anta l 1835-től 1848-ig a 
Helytartótanács titkára (EMBER Győző, ;'. т . ) . 

69 Az irat fogalmazvány. 
70 Az iratban rövidítve: hlból 
71 Ez után négy szó a lap szélén, beszúrva. 
72 A megjegyzés más kéz (nyilván az alá-

író) írásával. 
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