
Hírlapban. Vörösmarty előbbi verseiben nem találtam Marseillaise-hatást.- Nyilvánvaló 
hogy a hasonló forradalmi helyzet és a kor magyar politikai viszonyai magyarázzák e hatást. 

A Marseillaise 1848-ban szélos körben ismert lehetett- Jókai is a következó't írja 
Petó'firó'l: »Egyetlen egy dalt hallottam tó'le énekelni, a Marseillaiset, azt is csak félig, azt 
is rosszul.« (Életemből, I. köt. 173. 1.). Valószínű, hogy Vörösmartynak a francia eredeti 
járt az eszében, mert a Harci dal közelebb áll ehhez, mint Verseghy fordításához. Érdemes 
lenne számbavenni, hogy a forradalmi mozgalom e nagyszerű és annyi művészt megihlető 
költeménye milyen további hatással volt a magyar irodalomra. 

EGY ELFELEJTETT PETŐFI-KORTÁRS KÖLTEMÉNYE 

Kovács Ágoston nevét nem őrzik nagy betűk a magyar irodalom történetében. Kis 
betűk is alig. Petőfi fiatal kortársa volt, valószínűleg 1827-ben született, 1867-ben halt meg. 
1848-ban végezte el a »bölcseleti tanfolyamot« a pesti egyetemen. Néhány írása megjelent 
a Pesti Divatlapban és az Életképekben : versek és egy cikk Az egyetemi ifjúságról. (PDL. 
1848/17- sz.) A szabadságharc bukása után egyik munkáját a rendőrség lefoglalta, ő maga 
hivatalnokként élt Pécsett. Minderről Szinnyei tájékoztat. 

Itt közölt költeménye, A szerzetes, 1848 április 9-én és április 16-án jelent meg az 
Életképek 16., ill. 17. számában. A lapot ekkor már Jókai Mór szerkesztette, illetve március 
23-tól Petőfi és Jókai. 

A szerzetes több szempontból is figyelmet érdemel. A rímtelen, jambikus lejtésű köl
temény költői tehetségre vall; a vers drámaisága érzékletesen fejezi ki a nagy emberi 
gyötrődést, az élet teljessége utáni vágyakozás erejét. Jelentős a vers, mint a korabeli anti-
klerikaíizmus egy sajátos, de jellegzetes darabja. Az erős érzelmi hatású költemény a szer
zetesi börtönéletből szabadulni vágyó, az élet szépségei után szomjazó ember lelkiállapotát 
tükrözi. A szerző —: a vers érzelmi-filozofikus hangnemében — állítja szembe a- szerzetesi 
rideg, világot a gazdag élettel, az érzelmi kiégettséget az érzelmi felszabadultsággal. Ez a 
motívum régóta megtalálható a haladó irodalom antiklerikális támadásaiban. Gondoljunk 
Diderot Az apáca című regényére, vagy a magyar irodalomban Bajza József Az apácza című 
költeményére (1835). 

Kovács Ágoston verse elsősorban mint korjelenség érdekes. Tükrözi azt a megpezs
dült és szárnyaló szellemet, amely a fiatal Magyarország sajátja volt, és március után sza^ 
badabban, cenzúrától nem fékezve szállhatott. 

A költemény Petőfi lírájának hatását mutatja. Kovács Ágoston versében ott cseng" 
a Tündérálom boldogság-nosztalgiájának lírája, de fel-felvillan Az őrült komor drámaisága 
is egyes mondatokban. (A nevetés; a költemény végén lerövidülő sorok stb.) A később készült 
nagy Petőfi-poéma, Az apostol sokban rokon A szerzetes hangütésével, mindenekelőtt a drá
mai meditálás tónusában, a szabadságra vágyó, küzdő ember lelkiállapotának érzékelteté
sében. Ez a hangbeli rokonság természetesen nagy minőségi különbségeken keresztül érvé
nyesül : halhatatlan alkotás Az Apostol, szolid kor jelenség A szerzetes. De mindkét mű része 
egy figyelemreméltó irodalmi jelenségnek. A reformkor irodalmában egyre erőteljesebben 
bontakozik ki a lázadó, vagy csak a bilincseitől szabadulni vágyó egyéniség művészi képe. 
Ez a kép — amely nem nélkülöz bizonyos romantikus-érzelmes motívumokat — egyes elemei
ben megvan már Eötvös A karthausijában. Ahogy közeledünk a forradalom felé, megnő 
a lázadó, sőt a forradalmas egyéniség lírai képe, s 1848-ban már poémaszerű nagy költemény 
középpontjába kerül. (Ennek a folyamatnak az elemzése azonban már nem ide tartozik, 
hanem egy későbbi Apostol-dolgozat feladata lesz.) 

P—i. 
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A' SZERZETES 

Hol hát az isten? Én azért jövék 
Ide, hogy itt könnyebben föltaláljam, 
De nincs sehol... Hol vagy hát istenem ? — 
Olly szent hely ez, hol a' szív és az elme 
Csendes magányban istennel beszél? 
Nem ez! Hisz itten néma a' szív, és 
Az elme ? Gondolkodnia tilos . . . 
Mondjátok, oh mondjátok bölcsek: Az 
Isten szabadnak alkotá az embert, — 
'S nézzétek őt a' zárdában. Hahaha ! 

Olly hallgatag köröttem minden, az 
Élei kihalva látszik lenni — mintha 
Sírboltban őgyelegnék egyedül... 
Mély és sötét a' sírbolt, és belőle 
Magasra nem száll még a' gondolat sem, 
Kerestem istent, 's nem találtam. A' 
Sötétben elveszett? mit, elveszett? — 
Ő fönn lakik, de lelkem olly nehéz, hogy 
Föl semmikép sem emelkedhetik ... mert 
Isten szabadnak alkotá az embert... 
Isten szabad lelket bocsát magához ... 

De nagy bolond vagyok ! Kerestem azt, kit 
Meg nem találok. Kerestem messzeségben, 
Ki olly közel van — isten a' szívekben 
Lakik, míg a' szív el nem űzi őt. 
'S ha már szívem meghalt, nem nagy bolondság 
Keresni őt? — 'S meghalt szívem? — Nem él. 

Volt egy fehér galambom, melly szívemben 
Lakott, ezen galamb hitem vala. 
De jött egy ősz — mesternek hívtuk őt — 
Elfogta a' galambot, és helyébe 
Titokban egy pillét bocsáta be, 
De, mert a' szív elzárkózott, bele 
Le nem talált, hanem csak repdesett 
Főben, kebelben, míg leverdesé 
Szárnyáról a' mázos port, 's most szinetlen. — 
Mester! minek vevéd el a' galambot, 
Ez boldogított engemet, de pilléd 
Nyugtalanít!. .. Add vissza a' galambot!... 

Emlékezés volt ez, vagy tünemény? 
E-gy ifjút láttam — gyermek volt talán — egy 
ősz férfiúval, ki nyáfas beszéd közt 
Vezette őt. Mögötte nép vala, 
És többször ismétlé; ifjú ne menj! 
De a' fiú ment, nem hallá a' népet, 
Mert hát az ősz szép nyájasan beszélt, 
'S hová vezette őt! Barlang elé, hol 
Megálltak, és az ősz így szólt: fiam ! 
Csendes magányban tűnik itt az élet, 
Nem háborítva a' világ zajától, 
Csak istenének élve, boldog itt 
Az ember, és nincs gondja semmire. 
Fiam maradj itt, éljünk társaságban. 
De kiket elhagyat, azok emléke 
Terhelne tán, azért vesd ki fejedből —'• 
Feledd szülőid, és a' sok rokont, 
'S haszontalanná vált barátidat. 
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Mit Ű' világ,-ad, vesd meg — mind hiú. 
Lesz itt atyád, kinek parancsa szent, 
Mert isten az, a' ki belőle szól. 
Azért ne gondolkozzál, 's ne akarj, 
— Helyetted ő gondolkozik 's akar — 
Különben istent bántanád meg, és 
Gondoskodását. — Kérdezé az ifjú: 
'S szeretni kit fogok? Laktársidat, 
Monda az ösz — vigyázz szemedre, ez 
Ablak, mellyen beléd mégy a' halál. 
Vigyázz szívedre, nehogy istenedtől 
Eltérve bűnös szenvedélyt fogadj 
Magadba. És az ifjú hitte mind ezt, 
'S szent mámorában boldog volt; de nem 
Tartotta meg, a' mit hallott, hanem 
Gondolkodott utóbb, és bűnhődött is. 
Sötét pokolba űzetett, hol a' 
Kétely kínozta őt, 's lön ördöge. 
Ebből kijött, de Ű' magány előtte 
Varázsát elvesztette, haza meg 
Nem mehetett, mert meg nem ismeré őt 
Már senki. Ekkor fölkiálta: élve 
Meghaltam ? Ősz add vissza éltemet! 

Mi az erény? Alázd meg magadat. 
És mi a' bűn? Az akarat. Bizony jó 
Hogy itt az észnek nincs szava, különben 
Még fölcsúfolná a' bűnt és erényt. — 
Az vélitek, bolondokat beszélek? 
Én okosan tudok beszélni. Az 
Emlékezet homályos bennem — el-
Égette azt a' képzetem tüze, 
De van, mit elfeledni nem tudok: 
Előttem áll egy óriás gyanánt 
Az ész 's imígyen szól hoúám: becsüld 
Meg magadat.. . Méltóságodra gondolj .. . 
Ne légy az önkény gépe ... mert szabad vagy . . . 
Erényed az, ha önként jót teszesz . .. 
Ott, hol i gázv a v an bűn és erény, 
Az emberi méltóság sírja van. 

Mély mély e' sír, itt már nem hallik a' föld 
Lármafa — rémes csend uralkodik. 
Hah, ott kinyílt, 's egy rém főtt ki belőle, 
'S mormogja: mind bolond, ki szét nem zúzta 
Agyát — ez észszel fogja őt megölni! 
Ne jöjj felém ! hideg vagy ! nincs szived ! 
ő kaczag, és közömbösen tovább megy. 

Olly nagyszerű e' szó: jövő! 
Olly mély e' kérdés: mit hoz a' jövő? ..: 
Nézzétek őt, nézzétek a' világfii, 
Küzd .. . elbukik ... kétségbeesve néz .. . 
Néz fölfelé, hol a' jövő van, és 
Ez valamit súg neki, mit ? Remény! 
ő kapkod á' remény után, 's csalódik... 
Ekkor leszáll az élet angyala, 
'S így szól szelíden hozzá: a' csalódás 
Sír, melly fölött virág nő, a' — remény ! 
És a' habok közé sodort remél. 
A' vágy szívéből föl — magasra száll, mint 
Sas .. . Oh szép remény ! Oh szép csalódás !. . . 



Itt nincs csalódás, nincs vágy, nincs jövő . . . 
'S én a' jövőre, mint egy égre néznék ! 
Sötét 's nehéz lepelként terül el 
Fölöttem az örök egyhangúság . . . 

Élet! dicsővé teszlek. A' hazának 
Oltára szent hely, egy jüzért teszek rá! 
Föl! tenni vágyom — édes a' tevés! 
Széttépem a' világ bilincseit — 
Fáklyát adok sötét kezedbe ember! 

Hiába !.. . Mit tegyek? . . . Lankadt vagyok . . . . 
Most mosolyoghatsz, e' mosoly nem öl meg, 
Már megszokúm ... csak lángom oltja el 

Isten hozott-e, pagy úgy tévédéi, 
E' börtönök legborzasztóbbikába, 
Hol szellememre öldöklő gyilok vár? 
Ki lesz, ki szétszakítja lánczomat? 
Oh nincs-e isten, ki ezt megtegye? — 
'S ha én magam rázom le azt, 
És éldelek, mert élv után sóvárgok, 
Lelkem fűzöm rablánczra? — Eletem 
Egy hosszú pillanat, 's ha vétkezem 
— Gyarló vagyok, vétkeznem nem lehet? — 
Egy pillanatban mit vétettem? Annyit, 
Hogy tán örökre büntetend az isten ... 
Örökre !. . . Erre jól figyeljetek í 
Egy pillanat — Öröklét — És igazság ... 
Ti gondolkozzatok ! Én nevetek. 

Milly szép az alkony I A' szabadban ott 
Egy ifjú jár, 's el-elgondolkodik. 
Ábrándozik? méláz a' sült bolond? 
Vagy tán csodálja a' természetet? 
Szeretném tudni, mit csodál ezen, 
Láthatta már! Vagy még gyermek talán? 
Mert én is emlékszem, gyermekkoromban 
— A' sok bolondság esztelen korában — 
Én is merengtem a' szép alkonyon, 
'S bohó szívem még örvendett neki! — 

Esküdt szegénység ! Kinevesselek ? 
Vagy te nevetsz ki, hogy lelkem jutott 
Kezed közé? — Szükségeim fedezted, 
De kellemet nem adtál életemnek'. . . 
Mi. vagy te? Semmi, vagy hiú palást, 
Melly eltakarja éltem pusztaságot ? ... 

Midőn a' természet letépi sok 
Ékét, mi azt gondoljuk, meghal, és Ő 
Meg is hal; úgyde nem végkép, magot hint, 
'S tavaszra ismét új természet éled. 
Mi meghalunk? igen ! de nemzedéket 
Kell hagyni. Nem halsz meg, csak átadod 
Az életet... Beh szép utódainkban élni! 
'S én ne kívánjam ezt, mert vétkezem? — Hisz 
Megesküvém természet ellened! 

Elátkozott vagy szívem? ... Már nem is 
Mozdul, sem nem örül, sem föl nem fajdul. 
Mióta olly egyformák napfaim, 
A' bú csak messziről kerülgeti, 



Ha ránczigálja, nem gondol vele. 
így van szivemmel színié az öröm; holt 
Tetem gyanánt fekszik bennem, 's nyugalmát 
Föl nem zavarja semmi érzemény. 

De volt idő, hol e' szív tompa nem volt. 
Nem lángola, de szeretett, 's nehéz 
Bilincse közt fájdalma édes is volt. . . 
De mérget öntöttek belé . . . Vagy a' 
Szív csakugyan pokolnak műhelye, 
'S ki tőle boldogságot vár — bolond? 

Oh Ida Ida! mért vesztélek el ? 
Mért nem maradtál legalább szívemben? 
Ugy érzem még most is dobogását . . . 
Nem .. . nem maradtál ott. . . Féltél talán, 
Hogy benne téged is meggyilkoland a' 
Mogorva négy fal, a' midőn szívem 
Meggyilkold? 

A' zárda gyilkos . . . Nem ! 
Megszabadított ádáz ellenemtől; 
Hisz gyakran ismételte mesterem: hogy 
,A' szív gonosz vágyak forrása csak; 
Örvény, melly elnyel, a' szív Ördögünk, 
Metly rosszra csábít gerjedelmivel. 
Törjétek őt meg, némítsátok el.' De 
Mester? Való-e mind, a' mit beszéltél? 

Hallgass te ész, tudod hogy nem szabad 
Szólnod. Ne tépd még lelkem. A' mit isten 
Szerzett, ne bántsd — csak hidd, úgy boldogulsz. 

Eskü ! parancsolj a' szívnek, ha tudsz. 
Ő ellenedre is tudott szeretni. 
'S birtál-e ellenállni ? Szép vitéz ! 
Derék vitéz ! mondhatni. Hahaha ! 
Most is midőn már halva van, csak annál 
Marad, hogy akkor vétkes nem vala. — 

Magam vagyok, 's lenézek ablakomból. 
A' kert virágzik. Gyönyörű tavasz ! 
Leányka jöjj mellém ! Én nem tudom 
Mi ez, de mintha megnyílnék szívem, 
És lassanként dobogni kezdene . .. 

Ollyan mint egy mező, mellyen nehéz kő 
Feküdt, 's alatta elsárgult a' fű, 
Aztán legördül, 's újra zöldéi a' 
Pázsit Nem, oh szívem meg nem hala ! 
Oh Ida, Ida jöjj hamar! hamar 1 
Tedd rá kezed, kérlek, beszélj vele, 

' Ollyan most, mint a' gyermek, melly örül, 
Fecsegni óhajt, 's ha nem lesz kivel? 
Elnémul ismét — Nemde eljöendsz? 
De hol vagy Ida ! hol ? Tán eljeledtél 
Már? jöjj csak egyszer hozzám, édesem, 
Most úgy szeretnék a' múltról beszélni, 
ÉS nincs kivel? Jöjj, de jöjj titokban, 
Az emberek kígyót kiáltanak 
Reánk, ha megtudják, hogy van szívem. 



Emlékezel, midőn a' kertbe mentünk, 
'S együtt szökellünk a' virágok közt? 
Emlékezel, hogy egy rózsát adál, 
Mit szent ereklyeként megőrizek? . .. 
Sokszor kívántam látni, és elő-
Vevém, 's ha néztem, keblem olly hideg 
Maradt, minő emléked. Oh azóta . 
Mássá levek én, sokszor elmerengek, 
És messze tétováz Ű' gondolat 
Főmből —. a' gondolat, melly nem szabad . . . 
A' gondolat, melly láncpn függ. . . Rabélet! — 

Csak álom-e az a' dicső szabadság? 
Vagy megtalálák a' nagy szellemek?. 
Én nem találom, mert megtörpülék ; . . 
Én tudni nem fogom, mi az: szabadság! 

»Neveljetek szabad polgárokat /« 
És ezt nekünk mondjátok ! 
A' rabmadár repülni fog tanítni, 
'S ha nem teszi ? sújtsátok porbp Őt! 

Édes barátim, kérlek szépen ! azt 
Ne követeljétek, hogy valakit 
Szeretni tudjunk megtanítani!,... 
Kinek szívét megölték, nem taníthat 
A' szeretetre senkit? 

Gyermek ősz hajakkal. .. Ember, 
Kinek fejét levették, hogy ne lásson . . . 
Meg a' szamár, min Krisztus nyár gála . . . A' 
Test életét eltépni nem szabad, — 
'S a' szellemet megölni —• szent cselekvény . . . 
A' szerzetes már meghalt a' világnak . . . 
Igaz ! higyétek, szent igaz !. . . Tehát a' 
Halál tanít mást élni! Hahaha ! 

Ki az, ki életében nem kétkedett? 
Tudjátok-e? Az esztelen. De én 
Hitemről is kétkedtem, mégis el-
Átkoztam azt, ki látni nem birá, mit 
A' kétkedés lepelbe zárt előlem —• 
Én kötelességemnek megfeleltem. 

Oh emberek ! Voltam közöttetek. 
'S láttam sokat, midőn ott voltam .' Az 
Istentelen, ki tisztán, nemesen 
Nem élvez, a' bűn karján éldel — az 
Erkölcsi érzet 's ész útját nem állja. 
Remény — jövőnek bálványképeit 
Szétzúzta, de hát megragadja a' 
Jelent, 's mi gondja ? Elv, csak élv legyen . . . < 
Örülni nem tudok, 's a' tompaság 
Lehúz, mikor magas élvért sóvárgok .. . 
De még a' bűn is elveszte előttem 
Csábingerét!. . . Én sem nemes, sem bűnös 
Gyönyört nem érzek . . . s kell mégis élnem ! 
Melly kéjt nem ad, az nyomorult jelen l 
Oh hát szivemnek mért nincs istene, 
Ki vágy 's remény ölén ringatna, és 
Megnyugtatólag mondaná nekem: 
»Van egy jövő, melly boldoggá teszen?« — 
»Van egy jövő /« Ezt vallom, ezt hiszem, 



De vallomásom elhangzik szívemben, 
Mikép midőn a' gyermek mondja, hogy: 
»Hiszek egy Istenbem, de gondolatja 
Hol van ? Barangol... Nyomorult jövő ! 

Mi hát a' lét, ha nincs jelenje, nincs 
Jövője! Megmondom: tó, melly alatt nem 
Buzog forrás. Csak áll, csak áll, 's befagy. 
Tónál a' forrás, a' szívünkben a' vágy. 

Akartam a' magányban szép virágot 
Növesztem. Remény lett volna a' 
Virág neve — 's elsorvadt... Itt a' lég 
Olly hideg ! elhervaszt minden virágot... 

Bort élőmbe, bort nekem ! Leöntöm 
A' mi bánat, a' mi fájdalom. 
Lelkem éj — a' bor világító nap, 
Éjt a' nappal összezavarom. 
És míg ezek összezavarodnak: 
Közöttük el kell veszni bánatomnak. 

Ki a' szabadba! A' fejem kigyullad, 
Megőrülök? Vagy mi lesz még velem? — 
Őrült!,.. De hát mit is fesz az a' szó ? 
Bolond ? Talán . .. Vagy inkább lángeszű, 
Kit a' világ nem ért, 's így elnevez ? . . . 

Nevessetek fásult rémalakok ! 
Míg én megőrülök a' kín miatt! — 
Szeretni nem fogtok; gúnyoljatok hát l 

Ne mosolyogj ! Te is csak kinevetsz . . . 
'S ha kinevettél, nyújtod jobbodat, 
'S megcsalsz. r. Hiszen lelkedben nincs erő, 
Vagy férfi, — nyilt ellen nem lehetsz. — 
Csalj meg barátom ! testvérek vagyunk ,.. 
Testvérek úgy is csak ritkán egyeznek. 

És mi családi éltet képezünk l ' 
Boldog család !... Be szép egy gondolat! 
A' férj bosszús, mert gondja van, de a' nő 
Reá mosolyg, 's derűt csinál. A' gyermek 
Hozzá fut, atyja szíve földobog. — 
Megbántja a' nő? Megharagszik? ismét 
Megbékül. Ez táplálja keble lángját... 
Keverje össze ezt, ki észszel bír; Jég-
Kebel, fásult szív, és családi élet. 

Nem is aludtam, mégis álmodám. 
De nálam ez gyakorta megesik. 
Azt képzelem, hogy templomban vagyok, 
Hol a' tömeg fohászkodott, míg én 
Közömbösen nézdeltem szerteszét, 
Mert az ima szokásból nem hat én rám. 
Egyszerre csak reám rivall a' nép, 
Először mint ha énekeltek volna, 
Aztán pedig szívemre is rohantak, 
'S ez hánykolódott, míg utóbb szegény 
Ketté törött, és én — megőrülék . . . 
Szilaj tekintettel néztem körül, 
A' nép közé rivalva e' szót; Ida! 
De megfoganok, és kivittenek. 'S a' 



Nép remegett értem, 's imádkozott, — 
És szánt. . . midőn megvérzé szívemet, de 
Fájdalmiban részt venni nem tudott. .. 
Oh emberekj csak szánni tudtok-e ? ... 

Meghalt!... Ki hitte volna olly hamar ! 
De boldogabb, mint én, ki még sanyargok t.. 
Ki meghal, azt siratják két napig, 
Főkép ha jó volt. Sírba fájdalom 
Kíséri — itt nem. Nincs ott fájdalom, 
Hol a' kebelben kő van, nem meleg szív. 

Hah ! Szörnyű volt! Ez mégis szörnyű volt! 
Ágyán erővel fölemelkedék, 
És életért kiáltozott, de mi 
Imánk nyugodtan végezők, mikép a' 
Szokás, meg a' szabály parancsold. 
Aztán meg ott hagyok őt, 's meghala — 
Mellette épen nem volt senki sem. 
Meghalt l Imánk megölte őt — szegényt 1 

A' tél a' természetnek gyilkosa? 
Bolond, ki mondja. Hisz tél a' természet 
Költészetének nagy forrása. Jól 
Fölkorbácsolja, mint a' fájdalom 
Szívünket, és virágot hajt az is, meg 
Ez is. De én megmondom, hogy ki a' 
Természet gyilkosa? 
Az ember. 

DEZSÉNYI BÉLA — SALACZ GÁBOR 

KÉT ISMERETLEN BAJZA-LEVÉL KOSSUTH LAJOSHOZ 

I. 

Szűcsi József Bajza-életrajzában1 megállapítja, hogy Bajza az irodalmi életet 
mindig a magyar közélet egy részeként fogta fel. Toldy közreműködésével már 1835-
ben politikai lápot akart indítani az 1834-ben megszűnt Magyar Kurir helyén s terve 
csak azért nem sikerült, mert a Kritikai Lapok polémiáival »forradalmi« hírt szer
zett magának s így Bécsben nem tartották alkalmasnak magyar újság szerkesztésére. 
Helyette az Athenaeumot indította meg 1837-ben a »triász«, amely 1843-ig volt a magyar 
irodalmi élet irányítója. Ettó'l kezdve Bajza publicisztikai munkássága lankadni 
látszik, helyette történelmi munkákat ír. 1846-tól kezdve játszik ismét élénkebb sze
repet a politikai életben : a" Nemzeti Körből kivált Pesti Kör rábízza az Ellenőr c. 
ellenzéki zsebkönyv kiadását s ezt a megbízást Bajza az 1847 március 15-én alakult 
Ellenzéki Körben is megtartja. »Az Ellenőr ma is egyike legtartalmasabb politikai köny
veinknek« — írja Szűcsi — ». . . a könyv szinte beharangozója a szabadságharcnak.« 
Ehhez még hozzátehetjük, hogy létrejöttének érdem majdnem teljesen Bajzáé: 
az anyagi gondokkal küzdő Ellenzéki Kör több kísérlet ellenére sem tudta előterem
teni a könyv anyagi alapját, mire Bajza szerzett kiadót, aki a kockázatot magára 
vállalta azzal a feltétellel, hogy a Köj- 500 példány eladását biztosítja. 

1 Bp. 1914. 415—416. I. 
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