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a hadi akadémiára járt. A Tóth-irodalomban több utalást találtam arra 
vonatkozóan, hogy ez időben jelentek meg tőle költemények pesti irodalmi 
lapokban — álnévvel. Utánanéztem a dolgoknak s úgy találtam, hogy Tóth 
Kálmántól az első verset az Életképek közölte 1848 okt. 29-én — saját neve 
alatt. A költemény címe : A huszár. Alig hiszem, hogy a költeményt sokan 
ismerik. Pedig érdekes kis vers, mert ez Tóth Kálmán első, folyóiratban 
megjelent verse s mert költői fejlődésének egyik első fázisa.1 

CSAPLÁROS ISTVÁN. 

BALOGH ZOLTÁN KIADATLAN KÖLTEMÉNYE. 

A századvég kedvelt lirikusának, a költői Alpári poétájának, egyik 
érdekes könyvét őrzi a Nemzeti Múzeum könyvtára. A könyv dúsan aranyozott 
lila selyembe kötött példánya Balogh Zoltán Költeményeinek. (Bécs, 1863. 
320 lap). A könyv nyomtatott dedikációja: «Méltóságos Özvegy gróf Batthyányi 
Lajosné, született gróf Zichy Antónia ő nagyságának, az édes haza legérdem-
dúsabb leányának mély hódolattal ajánlja szerző.» A múzeumi példány 
érdekessége az, hogy ezt küldte a grófnőnek a költő, a következő kiadatlan 
kéziratos versajánlás kíséretében. Érdekes világot vet a kiegyezés előtti 
nemzeti hangulatra: jellemző a költőre és tárgyára egyaránt. 

Méltóságos gróf Batthyányi Lajosné ö nagyságának. 
Csak részben illet gyászod, Fény jő ismét az égre, 
A nemzeté fele: Derül a láthatár, 
A nemzet ajkán áldott A bú megszűnik végre, 
Batthyányi nagy neve ! Sokáig gyötre bár . . . 

Kidönté jobbjainkat És ekkor lesz a perez itt 
A hontduló vihar — Hogy hálánkat fogadd, 
De népet meg nem ingat Kisérjen addig szent hit — 
Hol még erős a kar. S egy édes gondolát: 

S mig áll e nép, e nemzet: Óh kell, kell, vigaszt hozva 
Batthyányi lelke él! Könyed s fájdalmadért: 
Gyújtván a költő-keblet Hogy a hon veled ossza 
S az ujolag remél. A vértanú-babért! 

Kelt Pesten, deczember 29-én 1863. hazafiúi tisztelettel 
Balogh Zoltán. 

Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

1 Érdemes megjegyezni, hogy ezt a kis zsengét nemcsak Tóth Kálmán 
tagadta ki verseinek sajátkezű összegyűjtésekor (l. Tóth Kálmán összes 
költeményei I. k.), hanem — sok más versével együtt — elkerülte azoknak 
is a figyelmét, akik az összes költemények első kötetét kiegészítették és a 
másodikat sajtó alá rendezték. 
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