
GRÓF S Z É C H E N Y I I S T V Á N T E M E T É S E . 

EZERNYOLCSZÁZHATVAN március 17-én, szerdai napon látogatta meg 
Jósika Samu báró, volt er.délyi kancellár a döblingi remetét utol-
jára. Jósika a forradalom lezajlása óta Bécsben élt, keveset járt ki 

otthonából, sűrűbben csak a császárvárosban önkéntes vagy elrendelt szám-
űzetésben élő emigráns honfitársaival érintkezett. Politikai tekintetben semmi 
befolyása nem volt. 

Széchenyi Döblingben nem vitt önálló háztartást. Ötszobás lakásáért, 
önmaga és két inasa ellátásáért negyedévenként előre 1100 forintot fizetett 
a Monsieurnek, ahogy maguk közt dr. Görgent hívták. Utoljára március 19-én 
rótta le fizetni valóit 1860 április, május és június hónapokra előre. Reggelen-
ként a Madame (Görgenné) látogatta meg a grófot, átvette megbízásait, érdek-
lődött éjjeli nyugodalma, hogyléte s aznapra meghívott vendégei felől, akiket 
napról-napra pontosan számbavettek, mert Görgennek 1—1 forint járt minden 
vendég étkezése után. Borról és kitűnő szivarokról a gróf maga gondoskodott. 

Nagyon felizgatta az a hír, hogy Jósika hazatérve szállására rosszul lett 
s hogy Seeberger és Finger, később Oppoltzer és Skoda, bécsi orvoskitűnőségek 
állapotát napokon át válságosnak mondták, hogy a beteg — mint később ki-
tűnt, súlyos epekövek által gyötörve — napokon át görcsökben fetrengett 
s anélkül, hogy segíteni tudtak volna rajta, március 29-én délben elhúnyt. 
A bécsi magyarok megütközve látták, hogy az udvar alig érdeklődött régi 
szolgájának állapota iránt, kit kevés résztvevő jelenlétében a Szent Mihály 
templomban Lonovics József szentelt be s otthon, Mikén temettek el. 

Széchenyi ettől kezdve alig szól környezetéhez. Állandóan szemei előtt 
lebeg, hogy Napoleonhoz és Palmerstonhoz írt levelei miatt felségsértéssel 
vádolhatják s nyilvános tébolydába zárhatják. «Látom, romlásom bizonyos», 
írja naplójában, itt az idő magamat az üldözés elől egy kétségbeesett elhatáro-
zással kivonni. Előbb Festetich Györgyöt, majd mostoha fiát, Zichy Henrik 
grófot bízza meg a gyámsággal azon esetre, ha önrendelkezési jogától meg-
fosztanák. Április 1-én azzal végzi naplóját : «nem tudom magamat többé 
megmenteni». Családja szeretete, az életösztön mind háttérbe szorul a túl-
csigázott rögeszme előtt : hazája romlásának ő az okozója s azért bűnhődnie kell. 

Április 7-én, nagyszombat este régi titkára, Kiss Márton kereste fel, 
7—10-ig sakkozott vele. Másnap reggel hálószobája aj taját az inasok zárva 
találták s Goldberger doktorért szaladtak, Görgen helyetteséért s behatolva, 
abban a karosszékben, melyben az utolsó időben éjjelente is ülve aludt, halva 
találták. A hivatalos jegyzőkönyv adatai szerint mindkét karja combjaira volt 
leeresztve, a baloldali combon feküdt a kilőtt pisztoly. A fej baloldala teljesen 
szét volt zúzva s a koponya 4—5 lépésnyire hevert a földön. A velő a falakon 
és a szoba mennyezetén volt szétszórva. Á pisztoly gyutaccsal és madársöréttel 
volt töltve. 

A család tagjai futva mennek a borzasztó hírre a Hohebrückeről Döb-



126 

lingbe, Széchenyi Béla és Gyula látják meg elsőnek, ők intézkednek a vizsgálat 
megejtése és a temetés iránt. A városban gyorsan elterjed az eset híre, bár 
biztosat nem tud még senkise ; Szögyén László Apponyi Györgynél érdeklődik, 
majd Hopf János kanonok, Lonovics titkára mond el részleteket, hogy t. i. 
nem szívszélhűdés által halt meg Széchenyi, Almássy Mórictól tudják meg, 
hogy agyonlőtte magát, végül Zichy Henrik részletesen elmondta a meg-
illetődött emigránsoknak a szomorú eseményt. 

A közvélemény nem nyugszik bele egykönnyen a magyarázatokba. 
Szájról-szájra jár a hiedelem, hogy a gróf politikai gyilkosság áldozata. Hogy-
lehet, hogy a fegyver durranását nem hallotta senki? Hogyan jutott az őrült 
Széchenyi fegyverhez? — kérdezik egymástól az emberek. A külföldön élő 
magyar menekülteket is megdöbbentette az eset. Kossuth meghatva hajtja 
meg nagy ellenfele előtt az elismerés zászlóját, az emigránsok egy része a meg-
boldogultban a nemzet legnagyobbját gyászolja, akit «újabb felkelés esetén 
fejének ismert volna el a nemzet». Szerintük ő volt az egyetlen magyar, akiben 
az országban élő nemzetiségek bizalma összpontosult, ami szintén az ő kezébe 
adta volna a megoldás vezetését a monarchia akkori kritikus helyzetében. 
A hivatalos helyről terjesztett hírt : Széchenyi szívszélhűdésben halt meg, 
világosan megcáfolta a Times április 9-iki telegramja, hogy a gróf agyonlőtte 
magát. Kossuthnak Tanárky Gyula mutatta meg a lap azon számát, mely 
azután körbe járt a többinél is. 

Budáról valószínűleg Szekrényessy Antal főtörvényszéki tanácsos, a 
kormány kezes-lábas báránya küldi az első telegramjelentést Bécsbe (ápr. 9-én 
este 6-kor) : azt beszélik, hogy Széchenyi szélütésben meghalt, de olyan hír 
is kezd terjedni, hogy a kormány őt és Jósikát megmérgeztette. Szerinte ennek 
úgy lehetne elejét venni, ha a halál valódi okát elmondanák. 

A rendőrség azonban éppen annak beismerésétől fázott leginkább, hogy 
az ellene indított rendőri hajsza adta a gróf kezébe a fegyvert. 

Weber Fülöp bécsi rendőrigazgató április 10-én jelenti az osztrák kor-
mánynak, hogy a Gerold-féle bécsi könyvnyomda vezetőjét, Budill Antont 
megbüntette 25 forintra, mivel a gyászjelentést csak aznap 11 órakor mutatta 
be, tehát nem a nyomást megelőzően. Ez a gyászjelentés csak annyit mond, 
hogy a halál váratlanul következett be. A külföldi és hazai lapok ezt a szöveget 
kapták meg. A rendőri beavatkozás itt valósággal brutálissá válik : kényszeríti 
a családot egy második partie kinyomtatására, amelynek kritikus betoldása : 
«Döblingben, szélhűdés folytán váratlanul bekövetkezett gyászos kimultát» 
nyilvános valótlanságot tartalmaz. A beszentelés helye és ideje sincs benne az 
első szomorú jelentésben. Ez újabb szöveget 1600 magyar és 400 német szövegű 
példányban adták ki. 

De a halott emlékétől is félő belügyi kormányzatnak ez sem volt elég. 
A családot újabb megalázással arra kényszerítette, hogy a beszentelést és a 
temetést is egy-egy nappal előbb végeztesse el, hogy a részt venni akarók meg 
ne jelenhessenek. 

A beszentelést a tébolyda hátánál levő kis templomban dr. Greilick 
klosterneuburgi lelkész végezte. A család tagjain kívül vagy 50—60 mágnás 
jelent meg az egyszerű feszülettel díszített koporsó körül, melyet gyertyák 
erdeje világított meg s a kis templomban 72 címertábla törte meg a falak 
komorságát. A wiedeni rendőri kirendeltség nyomban telegram által jelezte 
a központnak, hogy a beszentelés csendben ment végbe — egy órával előbb egy 
Stahrenberg grófot temettek, a mágnások nagy része ott volt jelen — s a tetem 
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fél háromkor érkezett meg a déli vasút indulóházához. A család tagjai közül 
az özvegy és Hunyadyné, Zichy Ilona, Béla és Ödön, továbbá Zichy Géza és 
Gyula kísérték, továbbá öt nem családtag. A rendőrség ezen a csekély számon 
is megütközik, kérdi, hogyan utazhatnak ezek el a központ tudomása nélkül. 

Sedlacsek soproni rendőrfőnök 10-én este 9 óra 30 perckor adja fel sür-
gönyét a rendőrminiszternek, jelentve, hogy a holttest ½9-kor este csendben 
megérkezett. Kevés rokon és ismerős kísérte ki Cenkre, ahol másnap 11-re van 
kitűzve a temetés. Sopron lakossága az elhúnyt Pál bátyjához fordult, engedje 
meg, hogy a tetemet a városon végig kisérjék, de ezt a rendőrség beavatkozására 
megtagadta. Igy a tetemet vivő szekeret szakadó esőben Némethy Imre gazda-
tiszt kísérte ki, még éjjel felravatalozták a kastély kápolnájában, hol 2—2 
uradalmi alkalmazott őrködött felette. 

A temetés idejének megváltozása Pestre csak későn jutott el. Protmann 
rendőrigazgató 10-én éjjel 12 óra 10 perckor jelenti Kempen János rendőr-
miniszternek, hogy Károlyi Gyula, Lajos és György, Festetich Leó és Béla, 
Bánffy Miklós, Kemény Dénes br., Miske br. és Deák Ferenc elutaztak Bécsbe 
a temetésre. Kempen intézkedésére a bécsi második személyvonatot leállítják 
s az elsővel reggel 7-kor, egy órai késéssel érkező 14 díszmagyarba öltözött 
utasnak az északi vasút rendőri kirendeltsége tudtára adja, hogy nem érdemes 
tovább utazniok, mert elkésnek a temetésről. De a zarándokok valami levelet 
vesznek kézhez, annak elolvasása után a déli vasútra hajtattak, ott azonban 
újabb meglepetés várt reájok : a soproni vonatot már elindították. Később 
egy különvonattal mégis elindultak. 

Weber rendőrigazgató ugyanezt jelenti Kempennek, hozzáadván, hogy 
az elhúnyt döblingi lakásán a házkutatást késő estig folytatták. Kiválasztottak 
több iratot, köztük az utolsó napokról való naplót, amelyben az öngyilkossággal 
foglalkozik. A kutatást Garnhaft, a bécsi tartományi törvényszék elnöklő 
tanácsosa és Lienbacher György államügyész végzik. 

A temetés 11-én szerdán délután 4 órakor kezdődött. A jelenlevők számát 
nem lehet biztosan megállapítani, a tudósítók nagyrésze elkésett s Paúr Ivántól 
veszik az adatokat, mégis 2000 és 4000 közt változik a szám. A beszentelést 
Tolnay Antal cenki plébános végezte 16 paptársával, nyolc fiatal Széchenyi 
kihozta a koporsót a kastély kápolnájából az egyszerű négylovas szekérre, 
a menet megindult. Elől a kis iskolásgyermekek, nők, férfiak négyes sorokban, 
Nagy- és Kiscenk lakói, a papság, cselédek, a kocsi vagy 300 fáklyás által 
környezve, a koporsón semmi dísz, csak az elhunyt kalapja, kardja s violaszín 
atillája, az özvegy grófné két fia között, körülbelül 50 mágnás, a különvonattal 
utolsó órában megérkezett magyarok, köztük Deák Ferenc, Babarczy Imre, 
Podmaniczky Frigyes, Klauzál Gábor, Kemény Zsigmond, Toldy Ferenc. 
A menet teljes csendben, ének és zene nélkül haladt el a Széchenyi által le-
romboltatott régi templom romjai mellett a temetőbe. A feloldozás után a 
nyolc Széchenyi levitte a sírboltba a koporsót, a fáklyások fent halomba rakták 
a fáklyákat s a jelenlevők ajkán felhangzott a Szózat felséges dallama, ezt már 
nem tudta megakadályozni a temetésről elkésett megyefőnök. 

Igy temették el a Legnagyobb Magyart. 
Az ég sötéten borongott a gyászmenet felett s a lombtalan fák ágai 

között előretörő napsugár a fény és árny örök küzdelmét szimbolizálta. Az 
özvegyet alig tudták férje hamvaitól elválasztani. «Bezárták a sírboltot, mely 
hazánk legnagyobb szellemi harcosának az élet viharaitól nem háborgatott 
menhelyet nvujt.» 
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A vallási kötelességeit mindvégig hűen teljesítő katolikus főúr temetését 
nem főpap végezte, az udvart, egyik királyhűsége miatt sokat támadott és 
gyanusított magyar gróf temetésén senki nem képviselte, csak a magyar tár-
sadalom érezte, hogy vesztesége pótolhatatlan. 

A temetéssel nem záródott le a közvélemény érdeklődése a megboldogult 
iránt. Szekrényessy Antal 12-én jelenti hosszú sürgönyben Bécsbe, hogy eddig 
azt tartották a pestiek, a grófot a kormány megmérgeztette, most pedig azt 
hangoztatják, hogy halála a nemzet újjászületését jelenti. A szolgalelkű talp-
nyalónak Albrecht főherceg Bécsből adja meg a választ : ne küldjenek többé 
titkos jegyű táviratokat ez ügyben. Ha az elhúnyt lelkéért valahol misét akarnak 
mondani, a helyi hatóságokra kell bízni annak engedélyezését, de meghívókat 
csak a családtagok küldhetnek szét. Tüntetést s főleg tanulók részvételét az 
ünnepségeken meg kell akadályozni. Ezt a derék urak lehetőleg meg is tették. 

Április 24-én Prottmann sifrírozott távirattal jelenti, hogy a pesti diákokat 
Festetich Béla gróf, dr. Vezerle és Thaly Kálmán biztatják, hogy menjenek 
fel tüntetni a bécsi ünnepélyre. Ő a pesti kémek közül Magyarral és Borkival 
ügyeltet reájok. Másnap újra hosszú sürgönyben számol be tevékenységéről. 
Tegnap reggel tudta meg, hogy az este 5-kor induló hajón mágnások, diákok, 
színészek és tudósok Bécsbe akarnak menni a 26-iki requiemre. A mozgalmat 
Festetich Béla és Károlyi Gyula szervezték s a gőzhajózási társaságtól árenged-
ményt kértek a külön hajóért. A hiányzó pénz (4000 forint kellett) összegyüj-
tésére a Fillinger kávéházban gyüjtést rendeztek s akkor Csekonics 200, Károlyi 
Gyula 100 forinttal pótolták ki a hiányzó összeget. Az indulást este 9 órára 
határozták. Minthogy ő Benedek kormányzótól utasítást vett arra, hogy a 
tüntető felvonulást akadályozza meg, katonai segítséget kért, majd az indulni 
akarókat beengedte a hajóba, hogy a kísérettől elválassza, azután magához 
hivatta Bitskeyt és dr. Vezerle Gyulát, tudtukra adta : csak az elhúnyt rokonai, 
barátai utazhatnak el, mások nem. A vezetők ezt közölték az ifjúsággal, akik 
elhagyták a hajót. Elénekelték a Szózatot, néhány helyen még csoportosultak, 
sőt lőttek is. 

Hasonlóképpen járt el a rendőrség a megrendelt különvonat utasaival is 
s így aztán Weber azt jelenthette, hogy csak 15 diák érkezett Bécsbe a rendes 
vonattal. A bécsi requiem így csendben folyt le a skótok templomában. A Szó-
zatot a mise végén nem énekelhették el, mert a kántor a rendőrség meghagyá-
sára mindvégig hangosan játszott az orgonán. A jelenlevők mély csendben 
hazakísérték az özvegyet. 

Hasonlót jelent Protmann a pesti requiemről is : mágnások, diákok 
s a közönség megtöltötte a ferencrendiek templomát. A mise végén a Himnuszt 
énekelték (Protmann így idézi : Isten aldj meg Magyart), Batthyány Lajos 
özvegyét a templom előtt megéljenezték ; Dank Agapius beszédében nem volt 
semmi politikai vonatkozás. 

A vidéken tartott gyászünnepélyek közül csak az egrit jelenti külön a 
rendőrség. Ott dr. Nánássy ügyvédné (ismert agitátornő) szervezte a kaszinó 
tagjaival Babits ügyvéd, Albert csillagász tanár, Csontos káptalani hivatalnok 
és Csikyvel (ez a rendőrség szerint ugyancsak börtöntöltelék). Jártak Barta-
kovics érseknél, de az megtagadja a mise elmondását, erre a ciszterciták priorját, 
Vágovics Bertalant kérték fel, aki el is végezte. A nők vagy ötvenen, Nánássyné 
vezetésével gyertyákkal mentek a templomba s onnan haza. 

A főváros által tartott nagyarányú gyászmiséről bezzeg nem szól a 
rendőri jelentés, ahol Scitovszky prímás együtt énekelte a sok ezernyi részt-
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vevővel a Szózatot, amelyből Jókai szerint bízvást elmaradhatott volna a 
megfogyva szó, mert «sohasem volt több magyar a földön, mint most». 

Azon körülmény, hogy a rendőrség által végzett boncolás adatait nem 
tették közzé, sok mende-mondára adott alkalmat. Akkor még eléggé élénken 
foglalkoztatta az emberek fantáziáját Petőfi szibériai fogságának és vissza-
térésének kérdése ; Széchenyiről is azt rebesgették, hogy a bécsi rendőrség 
által végzett kutatások idején titokban hazament Cenkre, hogy ott levő titkos 
iratait, amik nem voltak, eltüntesse. Környezete néhány tagjának váratlanul 
bekövetkezett elhalálozása növelte a hiedelmet. Kacskovics Lajos Tasnerrel 
halála előtt beszélgetve úgy hallja az utóbbitól, hogy a gróf nem lett öngyilkos. 
Mások, főleg Zsoldos Ignác azt találta különösnek, hogy Széchenyi éppen Kossuth 
születésének hónapjában halt meg, ami pedig tisztára az események véletlen 
találkozása volt. Arányi Lajos egyetemi kórbonctanár, minthogy «a nagy férfiú 
elhúnytáról ezerféle hírek hemzsegnek s a legutolsó ekkép hangzik : él és meg-
szökött, a hulla csak interpolált», ajánlatot tesz Paúrnak, hogy a gróf tetemét 
saját rendszerével teljesen ingyen bebalzsamozza s így a holttest üvegkoporsóba 
lesz elhelyezhető s ezerévig is megmarad. Az elhúnyt Béla fia azonban meg-
köszöni az ajánlatot, de atyja maradékait nem kívánja újra megbolygatni. 
Mindössze annyit tesz meg, hogy a ruhákat, melyekben halálakor találták, 
díszes ládában külön helyeztette el a sírboltban. 

A rendőrség vizsgálata tulajdonképpen érdemleges eredményt nem ért el. 
Május 26-án az ügyészség 11 pontba foglalta össze azt, amire nézve az elhúnyt 
özvegyét és családját kihallgatni szükségesnek látta. A kérdésekre határozott 
választ többnyire ma sem tudunk adni, de az kétségtelen, hogy a bécsi törvény-
szék vizsgálati jegyzőkönyve is a kormány befolyása alatt készült, hiányzik 
belőle még az árnyalata is az őszinte beismerésnek, amit pedig akkor már 
az osztrák lapok is nyiltan hangoztattak : a rendőrség erőszakoskodása fosz-
totta meg legnagyobb fiától Magyarországot. 

1. Mikor és kinek utasítására vitték be az intézetbe a grófot. A grófné 
idevágó vallomását nem ismerjük s a bécsi igazságügyi palota leégése követ-
keztében aligha kerül elő valaha. Valószínű az, hogy a gróf saját maga fejezte 
ki ebbeli kívánságát Balogh Pálnak, valamint az is, hogy 1848 szeptember 
6-án Széchenyi Pálon kívül a grófné, az orvos által értesítve, Győrbe sietett 
s férje szomorú állapotát látva, hozzájárult a gyógyintézetbe való szállításhoz. 

2. Milyen állapotban volt a gróf a beérkezés idején, változás állott-e elő 
s javulás remélhető volt-e, de főként milyen volt egészsége március 3. után. 
Ma már általánosan elfogadott tény, hogy Széchenyi 1848-ban súlyos ideg-
beteg volt, ebből lassan kigyógyult ; Görgen hozzájárult volna ahhoz, hogy az 
intézetet elhagyja, de ő maga nem ment. Állapota a házkutatás után nyugtalan 
lett, idegessége állandóan fokozódott s a kormány bosszúja előli félelem adta 
kezébe a fegyvert. 

3. Hogyan élt az intézetben, úgy-e, mint a többi ápolt s a Görgen által 
előírt rendszabályokat betartották-e? Ez a kérdés mentődeszka akart lenni 
az állásából hamarosan elbocsátott Görgen részére, aki később maga is kivéte-
leket tett s még inkább megengedett a jól fizető gróffal szemben. 

4. Mióta viselte gondját saját vagyonának? Az ötvenes évek közepe óta 
fogadta Hajnik János jószágkormányzót s rendelkezett feleségével együtt 
a birtok kezeléséről. 

5. Az inasok, Brach Jakob és Pichler Sebastian, kitől vettek utasítást 
a gróf személyére való gondviselésre s hibásak-e a gróf öngyilkosságában? 
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A grófné fogadta fel őket, a család fizette. A kérdés második része együgyű 
okoskodás. 

6. Mi a grófnénak és Béla fiának nézete a gróf hirtelen halálát illetőleg, 
önmaga vetett-e véget életének, vagy idegen kéz oltotta azt ki s mi volt reá ez 
irányban a legerősebb befolyással? A vizsgálat részletesen tisztázta, hogy 
Széchenyi önmaga oltotta ki életét. 

7. Fegyvert, puskaport és töltést ki vitt be a tébolydába s Görgen ezt 
hogyan engedhette meg? A következő kérdés maga elmondja a választ, Görgen 
pedig sok más egyébről sem tudott, ami Széchenyi szobáiban 1860 körül történt. 

8. Mikor vitte be Zichy Rudolf gróf a két pisztolyt a grófhoz s hogyan 
tarthatta meg azokat? Széchenyi gondosan eldugta a mostoha fiától saját 
biztonságára kért pisztolyokat, sötét szándékába senkit nem avatott bele. 

9. A Görgen által többször ajánlott elővigyázati rendszabályokat a család 
miért nem tartotta be, miért nem őriztette szorosabban az elhúnytat? Széchenyi 
stoikus nyugalommal ment a halál elébe, családjából sejtelme sem volt senki-
nek a vég váratlan bekövetkezéséről. Semmi jel nem vallott arra, hogy élete 
veszélyben forog. 

10. Görgen hibáztatható-e a gróf váratlan elhunytáért? A család bizo-
nyára nem tette őt felelőssé az esemény miatt. 

11. A grófné mint férje gyámja, milyen intézkedéseket tett az elhúnytat 
illetőleg, Görgen hogyan nyilatkozott előtte férje állapotáról, végül az ügyészség 
a gróf lelkiállapota helyes megítélhetése céljából tisztázni kívánja a meg-
boldogult szerzőségi viszonyát a következő, hagyatékában feltalált iratra és 
nyomtatványokra vonatkozólag : 

a) A gróf levele a rendőrminiszterhez 1860 március 4-én. 
b) Széchenyi nyomtatott levele az Akadémiához 1858 december 20. 

(helyesen november 6.) 
c) Kleine Beiträge zur grossen Frage in Österreich. Nyomtatvány. 
d) Zur Rettung Österreichs. Röpirat. 
e) Sustine et abstine. Röpirat. 
f) Ein Blick auf den anonymen Rückblick von einem Ungar. Sárga könyv. 
A döblingi hagyaték és a családi levéltár iratai alapján megállapítható, 

hogy a grófnő többször igyekezett férjét rávenni, hagyja el a tébolydát, egyízben 
a család tagjaival összebeszélve szelíd kényszert is megpróbált ez irányban 
alkalmazni, de férje ebben a tekintetben hajlíthatatlan volt. Nem maradt 
részére egyéb hátra, mint lehetőleg tűrhetővé tenni férje számára az önkéntes 
száműzetés helyét. A bíróság kérdésében felsorolt levelet Thierryhez Széchenyi 
maga írta, az Akadémiához írt levélnek hosszú lelkitusa után szintén ő volt a 
szerzője, a Blickről köztudomású, hogy annak kéziratát Béla fiával küldte ki 
Londonba, ott Rónay Jácint segítségével kinyomatta és a példányokat, a ható-
ság figyelmét kijátszva, csempésztette be. Ez volt az általa sokszor emlegetett 
«borsos, paprikás sárga lé» Bach orra alá. 

A Zur Rettung Österreichs című röpiratra, mely 16 lapból áll s rajta 
Széchenyi neve írottan, mint tulajdonosé volt olvasható, Kecskeméthy Aurél, 
aki mint pölöskei inspektor járt be a tébolydába, önmaga elismeri szerzőségét. 
A másik kettő (Kleine Beiträge és Sustine et abstine) teljesen ismeretlenek 
az egykorú politikai irodalomban, a megmaradt példányokat gondosan meg-
semmisíthették. Későbbi kutatás feladata lesz megállapítani szerzőiket s azt, 
mennyiben használta fel tartalmukat Széchenyi a kormány ellen intézett 
támadásaiban. Bártfai Szabó László. 
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