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e bejegyzés alatt Petőfi eredetileg y-nal volt aláírva s aztán az y alsó
részét kivakarták. Ennek nyoma a facsimilén is látható: az i betű után
még egy felesleges betűcsonk van. A múzeumi írásszakértők ítélete tehát épenséggel nem volt »igenlő«. Remélhetőleg jobban áll Huttkay Egerben járt
elismert szaktudósaival. Vaj" kik ők és merre van hazájuk ?
E sorok írója úgy gondolja, hogy Petőfi e két versét mintegy
mottóul nem épen szerencsésen összecombinálva írta be valaki, talán maga
a literátus Némedy, az atlaszba. Ebből keletkezhetett a családi hagyomány,
melynek azonban nincs több hitele, mint a legtöbb családi hagyománynak.
Szűcsi JÓZSEF.

ZALÁR J Ó Z S E F LEVELEIBŐL.
(Első közlemény.)
E levelek tulajdonosa és közlője 1898 óta a költő haláláig
állandó levelezésben és személyes érintkezésben állott vele. A 159 meg
őrzött levelén kívül többet váltottak egymással, s bennök a költő a nagy
korkülönbség ellenére a legőszintébben tárta föl lelkét, de leginkább
munkásságának műhelyébe engedett bepillantást, noha mimóza-természete
egész életében a legtöbb embertől elzárta.
A levelek teljesen bizalmasak, s írójuk egyáltalán nem gondolt
arra, hogy valamikor nyilvánosság elé kerülnek. Épen azért nemcsak
igen megválogatva közlöm őket, hanem egy részükből csak szemelvényt
nyújthatok. Nem mintha a levelekben bármi is volna, a mi az írójukra
kedvezőtlen fényt vetne, hanem mert e személyes természetű részletek
vagy nem érdeklik a nagy közönséget, vagy pusztán egy emberre,
a czímzettre, tartoznak. Első sorban azokat a vonatkozásokat iparkodtam
kiírni, melyek irodalomtörténeti szempontból érdekesek: részint a költőt
magát jellemzik, részint pedig más irodalmi férfiakkal kötött s fönnállóit
viszonyait megvilágítják. A politikai dolgokat teljesen mellőztem, mert sem
nem időszerűek, sem nem fontosak, még erős függetlenségi érzelmeinek
megvilágítására sem. Mivel a leveleket a maguk egészében nem közöl
hettem, a megszólítást, aláírást valamint a többi formaságokat mellőztem.
A közlött részekből Zalár élete története és egyénisége erősen
kidomborodik s bő anyagot nyújthat annak, a ki a költővel ezután foglal
kozni akar. Mivel Zalár minden hozzáérkező írást azonnal megsemmisített,
bővebbet ezeknél, hacsak nem egyéb kevés barátjának írt leveleiben, alig
fog találni. Szinte kedvelte, hogy a balladai homályt személye körül
fokozza, s innen van, hogy sokan, még régibb irodalmi barátai is, egy
évtizedig holtnak hitték, sőt a neve alatt megjelent munkákat nem is neki
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tulajdonították. Jelentősége pedig nem csekély; nemcsak mint a 48-as és
50-es évek nagy idejének szemtanúja, hanem mint költő is magára
vonja a figyelmet: nem egy verse évtizedekig forgott közszájon, s némely
szép dalát még ma is éneklik.
Közlöm egypár versét is, mely eddig kiadatlan. Bár ő azt hitte,
hogy többi posthumus versének egykor én lehetek kiadója, hangtalan
elhalálozása alkalmából ez a kedves kötelesség egri barátaira háramlik.
Kevés emberrel barátkozott, de a ki körébe jutott, azt tiszta lelke, feddhetlen érzelmei és kristálytiszta jelleme hozzálánczolta. Lelki frissesége
"utolsó leheletéig megmaradt: ezt bizonyítja pár év előtt kiadott szonett
kötete, melyben szülőföldét dicsőíti és politikai közéletünket ostorozza.
Halálakor alig emlékeztek meg róla, s ez a nagy csend illett az
6 nyugodt, feltűnést sohasem kereső életéhez, bár azok, a kik az ő versein
tanulták meg az ideálisabb érzést és gondolkodást, néhány melegebb szót
is ejthettek volna róla.
Morvay Győző.
í.
Eger 1901. VIIl/12.
Nem tudom, emlékszel-e még rá, hogy midőn az olvasztókemenczék szemléjéről visszatérőben voltunk, kérdést intéztél hozzám, hogy
nem írok-e valamit Nagy-Bányáról. Hát igen, már akkor eszemben volt,
hogy írok valamit; de ott természetesen nem volt arra megfelelő
otiumom. Hazahoztam tehát lelkemben a benyomásokat. De itt sem
írhattam mindjárt, mert alig hogy haza jutottam, beteg lettem. Csak egy
pár napja vagyok jobban. Első dolgom volt a lappangó verset megírni.
Idecsatolva küldöm, 1 mert te adtál rá sarkaló acquit-t. Örülni fogok,
ha megfelelőnek találod. De azt is szívesen veszem, ha megjegyzésed lesz rá.
2_

A fővárosból való végleges elköltözködésem s azon körülmény,
hogy azóta ritkán megyek Bpestre s akkor se fordulok meg az írói
körökben, elfelejtett idegen emberré tett a fővárosra nézve.
Az ötvenes években, míg ott laktam, ez máskép volt. Költemé
nyeim első kötetét Vachott Imre adta ki. A második kötetet Emich
Gusztáv egy szóra megvette és kiadta stb. Emich meghalt, a mostani
kiadók közül egyet sem ismerek.
Fontos okaim vannak arra, hogy összegyűjtött költeményeimet
még ez évben kiadjam. Azt akarom, hogy deczember közepére megjelen
jenek. Három kötetet tesznek ki s körülbelül 54 nyomtatott ívet.
S minthogy egy kiadót sem ismerek, ismerve az irodalmi és kiadói
viszonyokat, nem is akarok velük megismerkedni, mert e czélzatos ismer1
2

A vers megjelent: Zalár József költeményei. III. kötet. 323. lapján.
A törtvonalak (—
) a levélnek itt, a közlésben mellőzött részeit
jelzik, a pontok (. . .) az eredetiben is meglévő jelek.
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kedés társadalmi positiommal össze nem fér. Magam adom ki tehát
műveimet.1
De e czélból is bizalmas baráti közbenjárásra van szükségem.
E bizalmas missiót neked szántam, ha van kedved és időd hozzá

2.
Eger, 1901. VIIl/22.
— — — Horatiusnak a »nonum praematur in annum «-ja egy
kissé hosszú határidő ugyan; de »in nonam diem« redukálva aligha
nem helyes szabály. lm én, amint megírtam versemet, még kezemről
le sem töröltem a piszkát, már sietve küldöttem hozzád, s csak azután1
láttam, mily hézag van benne, t. i. az, hogy a Lendvay-szoborról nincs
benne szó. Nem is értem, hogy feledkezhettem meg erről. Hisz kiszögellő
karaktervonását képezi Nagy-Bányának, mert — ha jól tudom — ez.
egyetlen köztéri szobor az országban színművésznek emelve. Már meg
írtam a hiányzó strófát, de még nem küldöm, most — Horatiustól
is kissé tartva — nem küldöm oly lóhalálába, mint a múltkor.

3.
1901. okt.? (Bélyegzőn okt. 24.)
Hogy olyan költeményekre vonatkozólag, mint a »Feleségek felesége«
magyarázó jegyzeteket tegyünk-e a kötet végére ? —• captiosus kérdés.
Nehéz rá felelni.
Hát Arany mért nem kísérte jegyzettel az »Emléklap« czímű
költeményét, melyet Petőfinéhez írt ? Hisz ebben sincs több karakteristicus
vonás a Petőfi és felesége közti viszonyra, sorsukra és helyzetükre
vonatkozólag, mint az én versemben. A csókot élvezd és ne magyarázd.
De a csók élvezhetéséhez — természetesen — nem fa-száj, hanem
érzékeny ajak kell. Ez esetben az érzékenység, illetőleg a képesség
az élvezhetéshez abból áll, hogy a költemény sceneriájában rá ismer
azon kiszögellőbb mozzanatokra, melyek Petőfi és neje viszonyában,
e viszony tragédiájában, illetőleg az özvegy hűtlenségében közismeretüekké
lettek. Hát van még művelt ember Magyarországon, a ki a nemzet
legnagyobb költőjének élettörténetét s verseit mind egy szálig nem
ismeri ? Ha pedig ismeri s e vers elolvasásakor azok még sem elevenednek
föl lelkében, akkor a vers oly rossz, hogy azt ki kell dobni a kötetből.
Lehet, hogy ámítom magamat. De én azt gondolom, hogy
a leglényegesebb vonások nem hiányzanak abból a versből. Mindjárt
a két első strófa olyan, hogy úgy csak a legnagyobb költőről lehet
írni, aztán a gyászruha számonkérése, aztán a fátyol, melyről Petőfi
1

A három kötet nyomását Singer és Wolfner czég vállalta magára. Ott
meg is jelent 1902-ben A versek kézirata a budapesti III. ker. áll. főgimn.
tanári könyvtárának tulajdona.
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a »Szeptember végén« czímű versben mondja, hogy feljön érte a síri
világból stb . . . Hát mit kellene még ahhoz a vershez tenni ?
Én tehát abban a véleményben vagyok, hogy a magyarázó
jegyzet elmaradhat, mert ha a jelzett vershez írunk jegyzetet, akkor több
vershez is kellene írnunk, a többi közt ahhoz a vershez is, melynek
czíme ez: »A szép vidéknek szépséges leányához;« ez is épen Petőfiről,
illetőleg azon nőről szól, a kihez a »Szerelem gyöngyei« czímű verscyclust írta, melynek első sora így szól: »Szép vidéknek szépségesleánya . . .«
4.
1901. X/30.
— A forradalomról, vagy — mondjuk — a szabadságharczról írt verseim szétszórt töredékét képezhetik (hogy mily becsűeket ?
— más kérdés) egy majdan arról megírandó eposznak, mely annak
az — egész a Kárpát eget verő csúcsáig való — intensiv nemzeti felmagasodásnak teljes hős képét mutatja be a világnak. Ezzel csak
azt akarom mondani, hogy én azok megírásánál nem az események
topographiájára s krónikaszerű elmondására helyeztem a súlyt, hanem
a költői mozzanataira és psychologiájára. így, Damjanicsnak a ráczoktól
való búcsúja nem actaszerű bizonyosság, de mert közszájon forgott,,
karakterizálja az idő hangulatát s beillett Damjanicsnak rácz létére is erő&
magyar jellemének keretébe, megírtam azt. A budai táborban szájról
szájra járt annak a kis tüzérnek hősiessége s majdnem hihetetlen
halála; de nevét senki sem tudta megmondani . . . »Valami kis diák
gyerek!« mindenki ezzel ütötte el a kérdést. — »A honvédek a vízen
át« — jelenete valahol Nagysarló körül történt . . . »Az év kezdetén«
czímű vers forradalomról írt versek után következvén — világos, hogy
az nem lehet előbbi dátum az 50-ik évnél. De az így felvethetőkérdések szerintem, mind másodrendű, a dolog lényegéhez nem tartozó,
legalább annyira nem tartozó — momentumok, hogy azok magában
a könyvben elucubratiót igényelnének.
E fölött különben lehet disputálni.
De ha van balladai homály — s ennek jogosultsága el van
ismerve —, e homálynak kisebb-nagyobb foka majd minden költemény
természetes s.ajátsága.
Egyéni felfogás dolga: ki mit tart a poézisról. Vannak, akik azt
napnak tartják, mely mindent a maga valóságában kell hogy láttasson.
Én pedig azt tartom, hogy inkább holdvilág, mely némely tájat egészen
sötéten hagy, a másikat pedig a valónál is szebb és illusiót keltőbb
színben tünteti fel.
Egyébiránt, ahova elkerülhetlenül szükséges a jegyzet, oda már
eddig is alkalmaztam azt. Hisz az első kötetben, ha jól emlékszem,
három jegyzet is van. Az első Aschermannról, de meg kellett mondanom,,
hogy ki az a Franczli; a második Sárossyról, hogy ő volt a gyöngyösi
bujdosó; a harmadik két egymás mellett levő versre vonatkozik, mely
nek históriáját majd szóval mondom el. — — —
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5,
Eger, 1902. 1/21.
— — — Egy iparos ember volt nálam a minap s nagyon saj
nálkozott amiatt, hogy verseimet meg nem szerezheti, mert nagyon drága
•a kiadás; s azt is mondta, hogy többen is sajnálkoztak már emiatt
előtte . . . Ez keltette föl bennem azt a gondolatot, hogy — miután
•eredetileg úgy is ezer példányban akartam kinyomatni, nem jó volna-e
400 példányban új népies és olcsó egykötetes kiadást rendeznem ? Ez
iránt intéztem kérdést Wolfnerhez . . .
Prielle válaszolt egy nagyon szép levélben s arczképét is meg
küldte — — — Válaszolt Bajza Lenke is, mint írtam. Más nem. Se
Szász Károly, se Teleky.
Nem levén ismeretségben a mai journalistika korifeusaival, ezek
barátságára, sőt hajszálnyi méltányló figyelmére sem számítottam s annál
kevésbbé, mert műveimben én se nagyon magasztalom őket. De az
mégis feltűnő, hogy annyira ignorálják kiadásomat, hogy még az új
könyvek közt sem említik meg, holott minden apró kis művecskéről
megemlékeznek. Még pártom lapjai: az Egyetértés, a Budapest is hall
gatnak róla, mint a sír. Valamint a Hazánk is, holott tele vannak köte
teim a földmivelő, a szántóvető nép glorifikálásával; de hát persze nem
is olvassák . . . Ugy látszik, hogy még a függetlenségi párt lapjainak írói
is nagyobb solidaritásban vannak a kormánypárti lapok íróival, kik
méltán neheztelhetnek rám, mint egy a pártjukhoz tartozó vidéki poétá
val. S talán vakmerőségnek is tartják, hogy egy vidéki poéta az ország
gyűlést is kritizálni meri, s elfeledni, hogy itt a potiori fit denominatio,
ián magukat is érintve találják, a mai közélet tehetetlenségének és
nyomorúságának feltüntetésével. . . . Vagy . . . hát nem tudom, mi az
-oka hallgatásuknak. Majd megszerzi az örömet nekik Gyulai, ki nem
fog hallgatni, hanem gyönyörűségesen a sárga földig letiporja poesisemet.
Ez bizonyos. Erre számítottam.
Én a következő lapokat járatom: Egyetértés, Magyarország, Hazánk,
Budapest, A Hét. Ezek közül csak a Magyarország és a Hét szólt
verseimről. Ezeken és az Egri lapokon kívül, még a »Debreczen«
-és a »Nyugatmagyarországi Hiradó«, mely Pozsonyban jelenik meg, írtak
róluk ismertető czikkeket, s az illető számot elég udvariasak voltak
nekem is megküldeni. Több lapot nem olvasok, mert a kaszinóba nem
járok s így nem tudom, szóltak-e rólam, vagy sem; de az Egyetértés
•és Budapest hallgatásából azt következtetem, hogy a többi is mind
ignorál. A jelenről tehát le kell mondanom. A jövő ? Nem vagyok elég
önhitt, hogy azzal kecsegtessem magam. Legfölebb arra gondolhatok,
hogy — mint te most fölfedezted a magyar »Orleansi szüzet« — tán
egykor valaki valamely könyvtári zugban rátalál egy ismeretlen szerző
műveire, melyben az író korára vonatkozólag oly jellemvonásokat fedez
föl, melyeket méltóknak tart reprodukálni . . .
Öcsém azt írja Bácsmegyéből, hogy hét napi lapot járat Bpestről,
de egyikben sincs szó műveim megjelenéséről s ha előfizetési ívet nem
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kapott s ennek következtében elő nem fizetett volna, semmit sem tudna
azok megjelenéséről. A lapok hirdetései közt sem találja a kiadás hir
detését mint ez szokásban van, pedig minden új mű hirdettetik. O úgy
tudja, hogy a kiadók értenek a reklámhoz is. Lát is eleget a lapokban
— a Singer és Wolfner czégtől is. Csak az én művemről nem. Szóval
olyanokat ír az öcsém nekem, hogy felelni se tudok rá és szinte röstelnem kell előtte íróságomat. De ismerőseim és barátaim részéről oly erősen
voltam provokálva, hogy kénytelen voltam kiadni azokat.
6.
Eger, 1902. II/15.
— —- — Verseimről szóló két vidéki ismertetést is csatolok ide.
Egyik az Egri Híradóban, másik a Gyöngyösi Újságban jelent meg.
[Az utóbbi] sok jó akarattal ír a versekről s az író egész pályájáról.
De mily különös! Egy mondatával az egészet, a mi jót mondott, egy
szerre lerontja, midőn íróját Petőfi-utánzónak nevezi. Innen látszik, hogy
nem tud kellőkép distingválni, nem tudja a szavak erejét mérlegelni.
Hisz igaz, az újabb magyar poesis több s kevesebb tekintetben és
kisebb-nagyobb mértékben Petőfi nyomán halad, annak hatása alól senki
sem képes magát kivonni. De ezt a szót: utánzó csak olyanra szokás
alkalmazni, a ki par excellence az, a ki, mint valami »servus pecus«
tüskön-bokron követi őt — a par excellence subjectiv és par excellence
népies költőt. Már pedig én sem népies, sem kizárólag subjectiv nem
vagyok . . . még a subjectivitásomban is van valami objectivitás . . .
Pedig szegény H . . . . tán még meg is akart dicsérni az utánzás karakteristi kajával . . .
7.
Febr. 17. (Postabélyegző: 1902. febr. 18.)
— — — A »Hevesvármegyei Hirlap« [rólam szóló] czikkibe
— — — nem avatkozom — — — . D e mégis lehetetlen elhallgatnom,
hogy oly dolgokról is ír, melyekről nem tud semmi bizonyosat, csak
sejti és következteti. így a Vachott Sándornéval való ismeretségemről
írottak nem mindenben felelnek meg a valóságnak. Node ezek kicsiségek
s oly apró árnyalatok, melyekre elmondhatná: mindegy, akár így, akár
úgy. Ki az ördög firtatná ezeket. Én bizony még helytelenül írt régi
nevemet sem fogom rektifikálni. Annál kevésbbé, mert a vidéki lapot úgy
is csak a vidéke olvassa . . . itt pedig úgyis tudják mi volt a régi
nevem.
Jobban boszant az, hogy Vörösmartyról és Bajzáról úgy ír, mint
barátaimról. Én ezt sohse mondtam, se nem írtam. Én ezekkel csak jó
ismeretségben voltam, együtt bujdokoltam velük; de per tu nem voltam
velük, mint a többiekkel, Vachottal, Sárosyval stb. Vörösmarty is,
Bajza is, sokkal idősebbek voltak s kevésbbé barátságos természetűek,
hogy sem oly hamar megnyerhettem volna bizalmukat. Nem szeretek
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pávatollakkal czifrálkodni; de azért e téves adat géne-ét is elnyelem.
Hisz úgy sem olvassák máshol e lapot. Ignorálom, mintha nem is
olvastam volna.
8.
Eger, 1902. decz. 17.
— — — Egy gondolatom, egy tervem támadt s annyira hatal
mába ejtett, hogy ennek nyélbe ütése előtt semmi más munkába nem
foghattam. E munkának már vége felé vagyok, s amint készen leszek
vele, majd többet írok róla. Most csak annyit jegyzek meg sub rosa
neked, hogy az egész 70 szonettból áll s a czíme ez lesz: Heves (vagyis:
Heves vármegye). Oly bizalmam van e mű sikeréhez, hogy — ha jó
barátságban volnék a bpesti festőkkel . . . (nem, ez nem volna elég,
tehát helyesebben kifejezve magamat) ha gazdag ember volnék: illusztrált
díszkiadást rendeznék belőle.
Ha teljesen készen leszek ezzel, azonnal irom neked a jegyzeteket.
9.
Eger, 1903. 1/17.
Hát végre-valahára megírtam s idecsatolva küldöm az ígért
jegyzeteket.1
Persze azok csak olyan össze-vissza hányt s meg nem komponált
firkálások, gyors pillanatnyi fölvételek, amint eszembe jutottak, vagy
tollamra jöttek.
Talán nem minden adat, nem minden följegyzett momentum
alkalmas arra, hogy . . . élet-, lélek- és jellemrajz keretébe befoglaltassák
de, azt hiszem, mindenikben vannak oly vonások, melyek egy konstruá
landó képbe beleilleszthetők, vagy legalább ily konzekvenciák vonhatók
el belőlök, melyek a képfestő ecsetjének munkáját a szinek kiválasztása
s alkalmazására nézve megkönnyítik. — — —
A mi a Szonetteket illeti, ezek megteremtődésének históriája ez:
Azt talán tudod, hogy gróf Károlyi Györgyné, a nagy honleány,,
itt lakik Hevesben. Itt van neki a parádi völgyben pompás nagyszerű
kastélya, melynek küszöbét osztrák katonatiszt át nem lépheti. Azt
is tudod, hogy a tavalyi Kossuth-ünnepen az ő fővárosi palotája volt
a legpompásabban kivilágítva. Én személyesen is ismervén őt, úgy
felbuzdultam erre, hogy tollat ragadtam írni róla s gondolatom magától,
ösztönszerűleg, szonetté kristályozódott át. Én írtam már előbb is több
szonettet. De most "egyenesen passzióm támadt ilyeneket írni — annyival
inkább, mert e forma megkötöttsége nagyon alkalmas a concentrált
sententiósus kifejezésekre, melyekben nem annyira érzelmek, mint eszmék
vibrálnak, melyekbe, bizonyos koron túl, mint illik is, minden lant
szerelmes szokott lenni. Más részről pedig oly sajátságos kaméleon
természetű e versfaj, hogy dióhéjába minden belefér, csak ügyesen
1
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tudjon a poéta puckolni; ódái, elégiái, balladai, eposzi, tragikai, epigrammai
elemek — neki mindegy! egy-egy vonás ebből is, abból is, vagy
mindenikből, csak a vége pattanjon be, hogy az legyen kénytelen
a consequentiáját elvonni, vagy a moralitéját konstatálni . . .
Szóval egyszer csak azt vettem észre, hogy készen van 30 szonett.
Ebből 15 tisztán hevesmegyei vonatkozású volt.
Ekkor jöttem arra a gondolatra, hogy minden ily módon költőileg
feldolgozható mozzanatot, mi Hevesmegyét történelmi, politikai, biographiai, tájrajzi, lélektani tekintetben praegnansabbul karakterizálja, megírok,
így nőtt a Hevesmegyére vonatkozó szonettek száma 60-ra. Ezekhez,
•egy szonettel, hozzácsatolom a többieket is. Egy pillanatra arra gondoltam,
hogy rögtön kiadom. De hát nem adom ki . . .
A múltkor csak tréfásan használtam az illustratio szót. Hát ha
illustráltatni akarnám valamely munkámat, akkor az a »Szilágyi
haragja« lenne. — — —
Z. J. született Gyöngyösön (Hevesmegye) 1825. augusztus hónap
ban s a gymnasiumot ott végezte.
Még grammatista volt, midőn kezébe akadt egy Kisfaludy Károly
által szerkesztett Aurora, melyben a többi közt: »Budai harczjáték«
{Kisfaludy K.), »Szilágyi és Hajmási« (Vörösmarty), »Himnusz« (Kölcsey)
foglaltattak. Ez volt első olvasmánya. Egyszerre egy sajátságos tündér
világ tárult fel előtte, melynek lelkére vetett fénye megszünetlenül
izgalomban tartotta minden idejét. Különös nagy hatással volt rá V.
»Szilágyi és Hajmási« czímű költeménye, melyet könyv nélkül, mert
betanulta, százszor elmondotta önmagának. Innen származtatja a törökök
iránti rokonszenvét is, melyet semmiféle török kegyetlenségre való hivat
kozás sem birt szívéből kiirtani. — Sokszor elolvasta e könyvet, mert
sokáig nem jutott más olvasmányhoz. Míg végre anyja, ki szintén
szeretett olvasni, rajta kapta őt e könyv olvasásán, kérdé tőle:
»hát te szeretsz ilyeneket olvasni?« a Kisfaludy Sándor regéit adta
át neki . . .
Ettől kezdve s ez úton egyéb könyvekhez is hozzájutott. Negyedik
grammatista korában már magyar verseket próbált írni. Midőn a gym
nasium 6-ik osztályába járt, már latin verseket is írt. Egyet ezek közül,
egy »Oda saphicát«, a professzora annyira megszeretett, hogy Eclogát
írt hozzá s a diákokkal eljátszatta és elénekeltette.
A gymnasiumot végezvén kispap lett Egerben. A seminariumban
az iskolai tanulmányok mellett, egyéb olvasmányokra, az irodalom
folytonos figyelemmel kísérésére is volt alkalma, mert már akkor fenn
állott volt a »Magyar olvasó és dolgozó társaság«, melynek külön
könyvtára volt s gyűléseket tartott, hol szavaltak s munkáikat olvasták
fel a kispapok. E társaság egyéb lapokon kívül a »Pesti Hírlapot«
és az »Athenaeumot« is járatta. Jutalmak is tűzettek ki úgy szép
irodalmi munkákra, mint tudományos értekezésekre. Egy versével Z. J.
is csakhamar jutalmat nyert. Buzdításul hatott az ifjabbakra az is,
hogy a kispapok közt, ép abban az évben, hogy Z. belépett, két
-— a Kisfaludy-társaság által dicsérettel kitüntetett költő volt: Pájer
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Antal és Tarkányi Béla. Z. is nemsokára nyomtatásban olvashatta egy
két versét, melyeket álnév alatt közölt.
Midőn Petőfi 1844 telén Debreczenből, egy csomó verssel zsebé
ben, per pedes apostolorum, Pestre igyekezett, útjában Egerbe is betért,,
s itt legelőször is Pájert kereste a seminariumban s csak midőn a por
tástól értesült, hogy P. nincs Egerben, akkor kérdezősködött a másik
pap poétáról, Tarkanyiról, T. már ekkor actuarius volt az érseki irodá
ban, de a seminariumban lakott. Petőfit a portás felvezette hozzá.
T. természetesen a legnagyobb szívességgel és barátsággal fogadta.
Ketten voltunk akkor a kispapok közt, kik a poesissal való foglalko
zásról már ismeretesek voltunk: Benőfi Soma (ki különösen népdalokat
kezdett írni, a többi közt ezt is ő írta: »Azért, hogy kend kicsit
ragyás . . .«) és Z. J. Tarkányi rögtön küldött értök, hogy itt van
Petőfi. A kispapok s mi az A,thenaeumban megjelent versei után oly
nagy véleményben voltunk Petőfiről, hogy midőn meglátták őt az ő nem
egészen télies öltözetében és sápadt, majdnem komorrá dúlt arczával és
kevés beszédű ajkán oly sajátságos félmondatokkal, melyek nemcsak
genialitást nem, de még szellemességet sem árultak el, kezdetben hinni
sem akarták, hogy ő az a Petőfi. De ezen kétséget, természetesen, nem
árulták el. Különben is e kétség nem tartott soká. Mert amint nem
sokára az ebéd ideje következvén, őt, mint a kispapok vendégét, levit
tük a refectoriumba s ott az egész kispapság őt nagy örömmel fogadta
és melegen üdvözölte, ő is csakhamar s mind jobban fölmelegedett, szófukarságával felhagyott, beszélt és beszélgetett s mind hosszasabban és
mind érdekesebben, aztán el kezdett szavalni verseiből, melyek még meg
nem jelentek s melyeket többnyire könyv nélkül tudott, de később elő
vette kéziratát is s nagy kedvvel végigolvasta az egészet. Most már
ünnepeltük őt mindnyájan s az a három nap, melyet mint vendég,
a seminariumban töltött, nemcsak nekik volt kedves, valóságos szel
lemi farsang három napja, hanem ő is, mint minden szavából és moz
dulatából látszott, egészen jól, egészen otthon érezte magát. Miután jelezte,
hogy másnap már elutazik, mert tovább nem maradhat, akkor estére
nagy búcsúlakomára készültek a kispapok. Előbbi napokon is, úgy dél
ben, mint este, de főleg este, meg-megcsendült a pohár azon asztalnál,
hol Petőfi ült. De most azt akarták, hogy ez este folyvást csengjen az.
Csengett is. Mert a búcsún kívül, még egy különös ok is volt rá. Ez
nap délutánján, mig a kispapok iskolában voltak, megírta Petőfi az
»Egri hangok «-at. Ezt olvasta fel a búcsúvacsorára. 0 maga is meg volt
hatva, a kispapok pedig elragadtatva. És csengett a pohár, a búcsú
pohara, de egyszersmind a hazafiúi lelkesedés pohara — egész az
elérzékenyedésig . . .
Vachott Sándor Gyöngyösön születvén, miután megházasodott,
visszakívánkozott szülőföldjére. 1847-ben már ott lakott. Z., még mint
kispap, ekkor ismerkedett meg vele. Épen akkor jelent meg egy verse
s bemutatta azt V. S.-nak. E vers V. S. »Szenvedő hölgy «-e formájában
volt írva s úgy megtetszett neki, hogy azonnal barátságot kötött az ifjú
poétával. E percztől fogva a legbensőbb baráti viszony kötötte össze őket.

ADATTÁR

111

Z. már ekkor csak névszerint volt kispap; mert lelke mind
inkább az irodalom és közélet nyilt szabad pályája felé vonzotta őt.
1848 tavaszán, még mint kispap, már vívni tanult. Midőn
a ráczok ellen kellett menni, a hevesi önkéntes zászlóaljba állott be
s részt vett a temerini csatában. Nagybetegen tért haza. S midőn job
ban érezte magát, sietett a fővárosba, hazafi kötelességét tovább foly
tatni. Épen akkor költözködött a kormány és országgyűlés Debreczenbe,
de ő nem vehette útját Debreczen felé, mert a nagy hidegben újra
nagybeteg lett, csak január végén szedhette össze annyira erejét, hogy
Debreczenbe indulhatott.
Ott legelőször Vachott Sándort, ki már ekkor Kossuth titkárja
volt, kereste föl, hol Sárosy Gyulával, V. S. régi barátja s iskola
társával találkozott s ismerkedett meg. S. Gy. szintén barátilag
fogadta őt.
Épen midőn az ott akkor alakuló zászlóaljba akart belépni, hatá
rozta el a honvédelmi bizottmány, hogy tábori historiographokat nevez
ki. Neki eszébe se volt erre reflektálni; de Vachott S. és Sárosy Gyula
karon fogták és vitték őt b. Jósika Miklóshoz, kire ez ügy elintézése
bízva volt, s bemutatván ajánlották őt historiographnak. És megtörtént
a kinevezés — Damjanics mellé.
Sárosy és Damjanics jó barátok voltak. Midőn Z. útnak indult
Damjanicshoz, Sárosy egy Damjanicshoz szóló levelet adott át neki, Z.
kineveztetési okmányával e levelet is átadta Damjanicsnak. E percztől
fogva D. úgy bánt vele, mint barátjával, vagy valami rokonával. Egy
szer mindenkorra meghívta őt asztalához. De hadsegéde: Aschermann
őrnagy is csupa szívesség volt irányában, még szolgálatára is — mint
ezt előre kijelentette, a hadtest legkitűnőbb két zászlóalja egyikéből,,
a 3-ik zászlóaljból rendelt legényt melléje. Ez pedig úgy történt, hogy
Z. Aschermann jelenlétében azt kérdezte Damjanicstól: hogy a két hires
zászlóalj — a 3-ik és 9-ik közül, mégis melyik a kitűnőbb ? Erre D.
tréfásan azt feleié: »hát a 3-ik, mert azt én alakítottam.« Mire
Aschermann felkiáltott: »no hát abból kapsz legényt!«
Midőn a kápolnai csata után a Tiszafüredről kiinduló konczentrált
támadás határoztatott el, a szolnoki csata diadalmas hős vezérének had
teste is ide rendeltetett. Damjanicsnak Tiszafüredre érkezése után csak
hamar megindult az egész hadsereg s kezdetét vette a dicső győzedelmeknek az a nagyszerű hegylánczolata, mely Hatvan, Tápió-Bicske,
Vácz, Nagy-Sarlón keresztül egész Komáromig húzódott.
Komáromban történt az a sajnos eset, hogy Damjanics, kit a hadak
istene arra teremtett, hogy csatatereken hadakat vezessen s lelkesítő
szavai és példájával csodákat tegyen, rá hagyta magát beszéltetni, hogy
a hadügyminiszterséget igénylő, de a seregtől távozni nem akaró Görgey
helyett, mint helyettes hadügyminister, Debreczenbe menjen. E sajnos
esetből valódi szerencsétlenség támadt, mert amint hadtestétől búcsúzni
akarva kocsira ült, a lovak elragadtak vele s ebből oly katasztrófa
fejlődött ki, hogy oly nagymérvű lábtörést szenvedett, mely őt egész
mártírhaláláig az ágyhoz kötötte.
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Midőn Z. a Buda felé való indulás előtt búcsúzni ment hozzá, már
-akkor ott volt mellette az ő szép ifjú felesége, ki most az egész nem
zetnek nagyasszonya. Könnyfakasztó látvány volt azt a nagy hőst, azt
•a hatalmat, mely hírneve gyémántköve volt s mely felé minden hazafi
szemfény sóvárogva nézett, ágyhoz szegezve látni. Midőn búcsúra nyujtá
kezét, bizony majd kicsordult a könny Z. szeméből, de erőt vett magán
s ez csak akkor történt meg, midőn a szobából már kilépett.
A Damjanics hadtestét Knezsics vette át, mint tábornok. Z. őt még
Egerből ismerte, hol a porosz herczeg ezred kapitánya volt s hol meg
is házasodott, egri nőt vévén feleségül. K. is barátságosan fogadta s örö
mét fejezte ki, hogy egri embert lát, mert már ő is annak tartotta magát.
Buda visszafoglalása után Jókai ä lapjában azt a kérdést vetette
föl: hát a hadi poéták mit csinálnak ? Zalárnak egy-egy füzet verse
már akkor nyomtatás alatt volt, amint készen lett, az első példányt
Jókainak vitte belőle. Jókai rögtön átlapozta s a Csíkány kapitányról
szóló vers hőséről bővebben kérdezősködött. Később, midőn Egerben járt
Gyulai Pál, azzal lepte meg Zalárt, hogy a »Hadnagy uram« czímű
hires verset Z. most említett verse után írta. Z. is írt még egy verset
•e tárgyról, melynek czíme ez: »Engem hívtak Csíkány kapitánynak«.
Midőn az orosz invasio után a szabadságharcz fegyverével kétfelé:
•a német és muszka ellen egyszerre kellett küzdeni s Görgey hadserege
Világos felé közelgett: az Aradon összetolult hazafiak szívdobogva vár
ták, hova fejlődnek az események. Z. is idetartott s mikor bekövetkezett
a legkésőbbi idő a kivándorlásra, vagy bujdosásra, azokhoz csatlakozott,
kik Szatmár megyébe, hol még akkor ellenség nem mutatkozott, ügyekeztek. Két kocsival indultak ez útra, az egyiken Vörösmarty és Bajza,
a másikon Vachott Sándor és ő ült. Midőn elindultak, Sárosy Gyula egy
halom »Arany Trombitát« dobott az utóbbi kocsiba. Az utón egy csapat
huszárral találkoztak, kik Világosról szöktek meg fegyveresen s az Arany
Trombita példányait azok közé osztották szét. Több oláh falun kellett
keresztülmenniök, hová még a világosi fegyverletétel híre nem jutott el.
Azon taktikával éltek, hogy mindenütt az oláh papot keresték föl leg
először s ott kértek jó pénzért, ebédet, vagy vacsorát. Nem is történt
az utón semmi baj. Csak az: hogy Vörösmarty és Vachott Sándor
minden ebédnél és vacsoránál úgy-úgy összedisputáltak Görgey fölött,
hogy már attól lehetett félni, hogy igazi harag lesz belőle. Arról folyt
-a disputatio, hogy hazaáruló-e Görgey ? Vörösmarty erősen s tűzzel állí
totta, hogy az. Vachott Sándor mentegette s védelmezgette őt. Vörös
marty haragjában egyszer azt dobta oda Vachottnak: »te is olyan tót
•diák vagy, mint ő!« Később, midőn megjelent Görgeynek a »Mein
Leben und Wirken in Ungarn« czímű munkája s Vachott S. is elolvasta
azt, visszaemlékezvén ez ádáz vitatkozásokra, mintegy sajnálkozva mon
dotta ki, hogy: »most már én is igazat adok Vörösmartynak!«
Nagy-Károlyban, midőn megtudták, hogy ott van Vörösmarty,
fáklyászenét akartak neki adni. De ő Bajzával együtt megszökött
a fáklyászene elől. Z. is, Vachott Sándorral, per avia et devia, végre
Nógrád megyébe jutott, honnan szép csendesen hazafelé vette útját.
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Miután a besoroztatást, melyre már kiszemelve volt, sikerült
kikerülnie, 1850-ben Gömör megyébe ment nevelőnek, hol Szász Károlyt
•már ott találta — mint szintén nevelőt.
Szász Károly Rején Szentmiklóssy Viktornál nevelősködött, hol
•előbb Tompa Mihály is lelkészkedett. De már ekkor keleméri pap
volt Tompa.
Zalárnak Gömörben írt első verse egy költői levél volt ezen
•czímmel: »Kelemérbe és Bejére«, mely a Szilágyi Sándor lapjában látott
napvilágot. Szász K. is csak innen ismerte meg. S azonnal válaszolt rá
ugyanazon lapban. S midőn nem sokkal később Z. meglátogatta Szász
Károlyt, Tompát is ott találta Szentmiklósyéknál, Tompa ekkor válaszolt
szóval a levelére. Tompa távoztával Sz. K. indítványára, hogy írjanak
•egy verseny költeményt, azzal a refrainnel: »Tavaszszal jőjön el halá
lom!« a verset csakugyan megírták s ki is adták egymás mellett egy
fővárosi lapban.
Z. innen Gyöngyös-Halászra s onnan Pestre ment nevelőnek; de
ott nemsokára egy magán tan- és nevelőintézetben tanár lett, hol
a történelmet adta elő.
1855-ben egy kötet verse jelent meg ezen czím alatt »Zalár köl
teményei«. 1860-ban egy másik kötetet adott ki tőle Emich Gusztáv
•e czímmel: »Borura derű«. Prózai dolgozatokat is írt, főleg kritikai
czikkeket — ha egyik, vagy másik szerkesztő erre felszólította.
Midőn Gömörből Gy.-Halászra menendő hazaérkezett s egy pár
napot otthon töltött, egyszer csak egy idegen ismeretlen ember lép
•a szobába, hol tartózkodott. »Ismersz-e?« így szól hozzá a szakálltalan
s nyirott bajuszú idegen. Sok időbe került míg végre fölismerte, hogy
Sárosy Gyula, ki — mint elbeszélte — már jó ideje tartózkodik
Gyöngyösön ezen álnév alatt: »Sorsics Albert« mint tanító és nyelv
mester, ki a német katonatiszteket olaszra tanítja. Azért jött Gyöngyösre
— mint monda — mert ez nemcsak hogy tiszta magyar város, hanem
mert e vidéken nem ismeri őt személyesen senki csak Vachott Sándor,
ki ekkor Rédén, egy Gyöngyös melletti faluban lakott, és Z. Elpana
szolta, hogy sokszor látta már Vachott Sándort, legjobb barátját, az
utczán, de nem meri őt megszólítani, nehogy bajba keverje, pedig megmegnyilallik a szive ilyenkor. És mégis, mily fátum! midőn egy évvel
később éjjel elfogni mennek őt a zsandárok, de előlük sikerül eltűnnie,
siet egyenesen ki Rédére Vachott Sándorhoz, kivel már előbb Gyöngyö
sön, de nagyon óvatosan, egyszer-kétszer mégis találkozott . . . De amint
•oda belépett, egyszerre be is látta hibáját és azonnal visszafordult . . .
Ez útjában fogták el őt, de elfogták Vachott Sándort is . . . V. S.-nak
lelki életébe került a rabság. Sárosy Gy. külföldi rab lett s Nyári Pállal
együtt szenvedte a várrabságot. De midőn kiszabadult a börtönből, sem
erős physicumán, sem kedélyén nem látszott semmi nyoma; csak V. S.-t
siratta, ha eszébe jutott.
Z.-nak Pesten töltött évei alatt legbizalmasabb barátja volt Balogh
Zoltán, dr. Balogh Pálnak, a hires homoeopatha orvosnak a fia, ki festő
nek készült, de író lett. Csakhamar szüleivel is megismerkedett s járatos
Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI.
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lett hozzájok. Tudós atyja, minden látszólagos hidegsége mellett isr
szerette a poesist; anyja pedig, a nagy honleány, csupa szív volt és
mindig olvasott s gyönyörködött az ő szép kis lányában, a szellemes
és bájos Melanieban, ki Zoltán bátyjával versenyzett a versírásban, ter
mészetesen sokáig csak titokban, míg végre beleegyezett, hogy egyik
másik költeménye közzé is tétessék. Z. Balogh Zoltánnal gyakran eljárt
Szemere Pálhoz is, ki szívesen látta magánál a fiatal írókat s erősen
megexaminálta, hogy mivel foglalkoznak, mit dolgoznak s újabb művei
ket mindig föl kellett előtte olvasniok. Szemere Pál ki nem állhatta
a refraines verseket; az ilyeneket úgy kellett előtte felolvasni, hogy
a refrain elmaradjon . . .
Egyszer, egy nyári délután, Z. Szelestey László, Mészáros Károly,
Szegfi Mór és Székely József összebeszéltek, hogy kisétálnak a Sós
fürdőhöz. Az úton sok mindenről folyt a beszélgetés s erős vita támadt
közöttük a fölött, hogy — ha majd ismét alkotmányos világ lesz, mert
ennek bekövetkeztéről senki sem kételkedett — miképen rendeztessék be
alkotmányos életünk: a centralisatio alapján-e, vagy a megyei rend
szerre támaszkodó decentralisatio keretében ? S folyt a vitatkozás hango
san egész a fürdőépületig . . . mely előtt a szabadban ott ült s moso
lyogva hallgatott rájuk egy úr, kit Z. megismert, mert már ismerős
volt vele, s némileg feszélyezve köszönt neki, hogy oly inopportunus
tárgyról vitatkoznak. Az úr magához intette Zalárt s nagyon meg
dicsérte a vitatkozókat épen a tárgyért, mely fölött vitatkoztak, mond
ván: »már lehet, sőt kell erről beszélni. Önök, ifjabbak, fogják eldön
teni e kérdést«. A ki ezt mondta, a nagy centralista: Szalay László volt.
Z. ezután nemsokára búcsút mondott Pestnek s Kenderesre ment
nagybátyjához azon elhatározással, hogy nem tér vissza többé Pestre,
mint annak lakosa. Valami történt vele, valami a szív mélyéig ható,
mit azonban senkinek sem árult el, a mi őt a fővárostól annyira elide
genítette, hogy esküszerű fogadást tett magában, hogy pesti ember soha
sem lesz. Már ekkor szülei is Kenderesen laktak. E nagy alföldi község
pompás magyar népe s a községet környező végtelen rónaság kedélyére
is jó hatással volt s több vers írására inspirálta. A tanyákon laka
urakkal is megismerkedett s közelebbről tanulta ismerni a mezőgazda
sággal foglalkozó uri magyar életet, azt az elbájoló és okos ős magyar
szokást, hogy még olyan is künn lakott a nádfödelű tanyai házban,
a kinek a faluban kastélya volt. Persze, az a tanyai ház is urilag volt
berendezve. Innen rándult át gyakran Z. jó barátjához, Pájer Antalhoz
Tiszafüredre. Innen ment Szabolcsba Balogh Zoltán látogatására, ki idő
közben megházasodott, feleségül, vévén Szemere Bertalan unokahugát
s ott olvasták együtt fenszóval — mert mindenki első akart lenni azolvasásban — Széchenyi »Blick«-jét. Balogh Zoltánnal való folytonos
benső barátsága, ha távol voltak egymástól, gyakori levélváltásban nyi
latkozott meg s oly meleg és őszinte volt e baráti viszony mindkét
részről, hogy verseikben is kifejezésre jutott s nem szűnt meg B. Z.
halálával sem, ki haldokló ágyán úgy intézkedett, hogy minden kézirata
Zalárhoz küldessék, hogy műveit sajtó alá rendezze. S ez így is történt.
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B. Z. összes művei, Z. által rendezve, három kötetben jelentek meg
Budapesten Aignernél.
Az 1860-i októberi diploma kibocsájtása után csakhamar meg
kezdődtek a megyeszervezési mozgalmak Heves megyében is. Az előleges
konferenezián gróf Szapáry Gyula tüzetett ki első alispánnak; jegyzők
nek pedig a következők: Visontai Kovách László, Erdélyi József és Zalár
József. A közgyűlés egészen az előleges tanácskozmány kijelölése szerint
ejtette meg a választást. Mindjárt az első közgyűlés azzal bízta meg
Zalárt, hogy írja meg Heves megyének a megyei jegyzőkönyvbe bevezetésül
igtatandó Emlékiratát az 1848 óta lefolyt eseményekről. Midőn a követ
kező közgyűlésen ez Emlékiratot felolvasta Z., rögtön tiszteletbeli főjegy
zőnek kiáltatott ki s elrendeltetett, hogy az Emlékirat ki is nyomattassék s minden törvényhatóságnak megküldessék és a megyében szétosztassék.
Az 1861-i országgyűlés feloszlatásával a megyék sorsa is meg
volt pecsételve. A megye kapuját katonaság állta el, de azért a Lyceum
előtt összegyűlt közgyűlési tagok, az alispán vezetése alatt megkísértet
ték a bemenetelt s az erőszaknak engedve a szózat éneklése mellett
mentek búcsút venni a törvényes főispánhoz, Bartakovícshoz, az érseki
palotába. Németh Albert mondta hozzá a búcsúbeszédet. Míg beszélt,
az érseki palotát katonaság vette körül s még a beszéd alatt jelent
meg a megyebizottsági tagokkal megtelt teremben egy császári kapitány,
hogy a szónokot elhallgattassa s az érsekkel szólva a jelenlevőket távo
zásra szólítsa fel. De a kapitány nem juthatott az érsekhez, mert Németh
Albert mindig elébe állott s így folytatta beszédét és be is végezte azt.
Csak ekkor távozott a közönség. Ezután a választott megyei tisztikar,
természetesen egy szálig leköszönt . . . De 1868-ban ismét elfoglalta
előbbi helyét.
Ekkor már gróf Szapáry Gyula főispáni helytartó volt. Puky
Miklós ez időtájt még nem tért haza az emigratióból, még folyvást
Genfben volt. De a megye azért őt kiáltotta ki első alispánnak s nem
sokára haza térvén el is foglalta az alispáni széket. Visontai Kovách
László már 1861-ben képviselő lett. Utóda a főjegyzőségben: Erdélyi
József nem soká folytathatta hivatalát. A halálával megüresedett főjegyzőségre Z. választatott meg. Ekkor lett aljegyző Szederkényi Nándor,
ki Zalárnak már évekkel azelőtt írt »Szilágyi haragja« czímű költői
elbeszélését kéziratban olvasván, annak kiadására vállalkozott s ki is
adta azt.
Midőn a Petőfi-társaság megalakult, Zalárt is tagjává választotta.
De Z. ekkor, mint főjegyző, annyira el volt foglalva, hogy egyébre,
mint hivatalára, jó darabig nem gondolhatott. S míg így a tagsági helye
elfoglalásáról késedelmeskedett, az Egerben járt Helfy Ignácz, mint maga
is Petőfi-társasági tag, oly oldalról támadta meg Zalárt a késedelmeért,
hogy ez néhány nap múlva már felküldötte Helfyhez székfoglaló művét,
hogy olvassa fel helyette a társaság gyűlésén. Megkapta-e Helfy e leve
let ? — vagy nem volt kedve felolvasni a küldött költeményt ? Ezt
sohsem tudhatta meg Zalár, mert Helfy nem értesítette őt, ő pedig
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restellett kérdezősködni . . . Csak várt, várt . . . Végre belenyugodott
sorsába.
Zalárnak hosszú ideig tartott főjegyzősködése alatt sok beszédét
kinyomatta és szétosztotta a vármegye, mert az ünnepélyes alkalmakkor
mindig ő beszélt; így, a többi közt, Deák Ferencz és Almásy Pál arczképének a megyei teremben való leleplezésekor. De a kaszinó termében
is ő tartotta a leleplezési beszédet Kossuth Lajos arczképe előtt, vala
mint Eger város tanácstermében is Samassa érsek arczképénél.
Midőn Kaszap Bertalan halálával az alispáni szék megürült, egy
hangúlag Zalár választatott alispánnak.
1897-ben nyugalomba vonult.
1898-ban összegyűjtötte a szabadságharczra vonatkozó költemé
nyeit s ezen czím alatt adta k i : »A Honvédvilágból«.
1901-ben összes költeményei jelentek meg három kötetben.
10Eger 1903. V/2.
Mikor megírtam a szonetteket, azt gondoltam, hogy tán
jó volna mindjárt kiadni. De ez a nagy buzgóság csak egy perczig tartott.
Csakhamar kihűltem s kivertem fejemből ezt a gondolatot. — — —
A Szonett-bokrétából egyet eldobtam s ezt tettem bele utolsónak,
hogy ne legyen több 70-nél. Ez utolsó szonettnek a czíme ez: »1903.
május 1.«
Az egész gyűjtemény czíme ez: Emlékezések. Tartalma ez:
Heves I—LIV;
A Zrínyiek és Rákócziak I—X.
A Legnagyobb.
A Bölcs.
Szobrot ?
Szobrot!
A Kherub.
1903. május 1.
Midőn az írás, az alkotás tüzén túl van az író, egy bizonyos
időn túl kihűlve elég hideg kritikusa képes lenni önmagának.
De bár, más hozzáértőtől is buzdíttatva s magam is (noha hide
gen nézem) úgy látva, hogy van valami e Szonett-gyűjteményben, mely
indokolná mielőbbi, rögtöni megjelenését, különösen most — tegnap óta:
mégis, mielőtt erre nézve határoznánk, kritikád alá akarom bocsájtani
a művet, . . . . . . . s conclusiódban állapítod meg a feleletet arra
a kérdésre: hogy közéletünk jelen zűrzavarába elég méltó és hatalmas
belelekiáltás lenne-e a gyűjteménynek azonnali kiadása ?
Előre bocsájtom azt, hogy — tekintettel a folyó hó
10-én kezdődő Rákóczi-ünnepélyekre is és a beállott exlexre — szerintem
a munkának vagy rögtön kell megjelennie vagy — ha ez nem volna
lehetséges — félretétetnie. — — —
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