
Ady Endre Összes Versei (I. kötet) kritikai kiadásának margójára 

Ady Endre Összes Prózai Művei (AEÖPM) VIII. kötetének kritikai kiadása után végre sor 
került versei kritikai kiadásának megkezdésére is.1 

A kötet Ady Endrének az 1891 — 1899. évekből származó 160 diák- és ifjúkori versét tartal
mazza igen részletes kiadástörténeti függelékkel és a versek keletkezéstörténetére s egyéb 
vonatkozásaira utaló igen gondos jegyzetekkel. 

Maguk a versek a kötet terjedelmének (anyagának) alig egyharmad részét foglalják el, a 
kísérő jegyzetek pedig mintegy 66%-át. Ez az arány is mutatja, milyen súlyt helyezett a szer
kesztő e kezdő versek keletkezéstörténetének s egyéb filológiai problémáinak leggondosabb fel
dolgozására. 

A most kiadott versek jelentős része Ady Endre 1899-ben megjelent első verseskötetének 
anyaga. (VERSEK, 1899. Debrecen.) Erről az első verseskötetről külön kiadástörténeti fejezet 
szól, amelynek egyes részletei: a) A kötet előzetes hírverése, b) A kötet kiadása, c) A kötet 
kritikái, d) A kötet utólagos propagandája. (187 — 198.) 

A kritikai kiadás szerkesztője és munkatársai ezekben a fejezetekben a lehető leghiány-
talanabb teljességre törekedtek. Közölnek minden — tudomásukra jutott — legkisebb adatot 
is, ami a VERSEK előzetes és utólagos hírverésére, a kötetke kiadására és kritikáira vonatko
zik. 

A közölt adatok filológiailag igen gondos reprodukciók, csak — sajnos — eléggé hiányosak. 
A több évig tartó kutatómunka ellenére is számos — a kötetre vonatkozó — dokumentum 
elkerülte az adatgyűjtők figyelmét. Ez annál sajnálatosabb, mert a kimaradt dokumentumok 
semmivel sem kevésbé fontosak és érdekesek, mint a közöltek. 

Erről a szerkesztő — aki számos anyaggyűjtő munkatárssal dolgozott — tulajdonképpen 
nem tehet, hiszen szinte lehetetlen egy ilyen szétszórt dokumentációs anyagot akár utólag is 
ellenőrizni. Ez az egész anyag újból való teljes átnézését kívánta volna meg, ami nyilván
valóan lehetetlen követelmény lenne a szerkesztővel szemben. A szerkesztő csak az elébe adott 
anyagot ellenőrizheti, de ami — a munkatársak mulasztásából vagy figyelmetlenségéből — 
kimaradt, arról a szerkesztő alig tehet. 

Ám a hiány így is megmarad, a hiba hiba marad, ami — akadémiai kritikai kiadásról lévén 
szó — elég súlyosan esik a latba. 

Hiányzik a begyűjtött dokumentumok közül az az időrendben is valóban legelső bejelentés
nek számító „ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS", amely a Szilágy 1898. július 3-i, 27. számában 
jelent meg Ady Endre teljes névaláírásával a tervezett kötettel kapcsolatban. 

Valószínű, hogy ez a felhívás eredetileg azokon a nyomtatott gyűjtőíveken volt olvasható, 
amelyeket a költő 1898 júniusában bocsátott ki, s amelyeket nyilván a Szilágy nyomdájában 
állítottak elő. 

Tény, hogy nem a költő Somogyi Kálmánhoz intézett 1898. július 8-i keltezésű levele az 
első dokumentuma a verskötet kiadási tervének (ahogy a kritikai kiadás a 187. lapon állítja), 
hanem ez a Szilágy-beli Előfizetési felhívás. (Ennek teljes szövegét lásd az ItK 1970. évi 1. 
számában, 88.1.) Ebből a nyomtatott gyűjtőívből küldött Ady július 8-án kelt levelével So
mogyi Kálmán nevű barátjának is. A kötet „előzetes hírverése" a sajtóban is ezzel az „Elő
fizetési felhívással" kezdődött. 

A második dokumentumnak a Szilágy 1898. július 17-i közleményét említi a kritikai kiadás 
(187.), de az ugyancsak a Szilágyban egy héttel később, július 24-én megjelent „Kérelem" 
című kis közlemény, amely pedig szintén Ady Endre névaláírásával jelent meg, hiányzik a 
dokumentumok felsorolásából. Ennek szövege: 

„Felkérem mindazokat, kik megjelenendő kötetemre előfizetők gyűjtését vállalni kegyesek 
voltak, szíveskedjenek az előfizetési íveket augusztus hó 1-sejéig címemre elküldeni. 

Érmindszent, 1898. július 20-án. Ady Endre." 
Ugyanebben a számban (Szilágy, 1898. július 24. sz. 3.1.) a „MELEG" című rovatban külön

böző apróságok között olvasható „Messzenéző" cím alatt — Erdneyda aláírással — az a köz
lemény, hogy „Messzelátót kérő rövidlátó Zilahon verseskötetet kiad", amiből az olvasók meg
tudhatták, ki az a „rövidlátó". 

A költőnek ez a közvetett „előzetes hírverése" ugyanúgy elkerülte az AEÖV I. kötete doku
mentumgyűjtőinek figyelmét, mint a Szilágy három héttel későbbi ama közleménye, amely a 
verseskötet tervezett megjelentetésének nehézségeiről először értesíti az előfizetőket. Ez a 
hiányzó szöveg így hangzik: 

»Ady Endre Összes Versei. I. VERSEK. (1891-1899) Sajtó alá rendezte KOCZKÁS SÁNDOR. Bp. 1969. 
Akadémiai K. 496 1. és VIII . 1. műmelléklet. 
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„Értesítés, Ady Endre értesíti azokat, kik költeménykötetére előfizettek, hogy a kötet 
közbejött akadályok miatt csak szeptember 15-én fog megjelenni s Debrecenből az előfizetők
nek elküldetni. Egyszersmind kéri a gyűjtőket, hogy az előfizetési íveket folyó hó 20-dikáig — 
esetleg aláírás nélkül is — szerző címére visszaküldeni szíveskedjenek." (Szilágy, 1898. aug. 
14, sz. 3. I.) 

A további dokumentumok közül is több hiányzik (vagy csak kivonatosan olvasható) a kri
tikai kiadás I. kötetében. (Helyes lett volna a felsorolt dokumentumokat sorszámozni a hivat
kozások megkönnyítése érdekében.) 

A DRU október 18-i kommünikéje pl. ugyanaz nap a DEllenőrben is megjelent (de az erre 
utaló hivatkozás hiányzik az AEÖV I-ből). A Főiskolai Magyar Irodalmi Önképző Társulat 
(MIÖT) 1898. november 2-i felolvasó estélyéröl szóló újságkommünikékben is olvasható, hogy 
az egyik szereplő Ady Endre, „ki verseskötetére a napokban hirdetett előfizetési felhívást" s 
az estélyen humoros elbeszélést olvas fel.2 

Ezek az utalások és híradások is ugyanúgy beletartoznak a készülő — lassan készülő — 
verseskötet előzetes propagandájába, mint az egy-egy vers közzétételével kapcsolatban közölt 
egysoros propagandajelzések. 

Nagyon jó „.sajtója" volt a Csokonai Kör 1899. április 14-i felolvasó ülésének is, amelyen 
„a jónevű fiatal poéta, Ady Endre olvasott fel néhányat édesbúskölt^ményeiből."3 

A DNvÉrtesítő azt is megírta, hogy az elszavalt „bájos, úgy formában, mint tartalomban 
megragadó költemények" a költő sajtó alatt levő kötetéből valók.4 A kritikai kiadás I. kötete 
egyáltalában nem emlékezik meg ezekről a Csokonai-estéllyel kapcsolatosan megjelent beszá
molókról sem. Pedig nyilvánvaló, hogy Ady személyes fellépte költeményeinek bemutatásával 
szintén a „sajtó alatt lévő" kötet propagálását is szolgálta.5 

A „VERSEK" életrajzához, keletkezéstörténetéhez szorosan hozzá tartozik Ady Endre 
sürgető levele Ábrányi Emilhez a megígért Előszó ügyében. A kritikai kiadás mégsem közli 
ezt az 1898. május 27-én kelt érdekes dokumentumot, hanem csak hivatkozik a levél (későbbi) 
megjelenési helyére (Magyar Nemzet 1944. január 27.), illetve a kritikai kiadás szerkesztése 
idején még sajtó alatt levő Emlékezések Ady Endrére c. kiadvány II. kötetére, ahol a levél 
szövege (majd) olvasható lesz. 

Ha a kritikai kiadás közli Ábrányi Emil Előszavát, Ady Endre sürgető levele is megérde
melte volna a betű szerinti közlést. Azt sem közli a kiadás, hogy Ady Endre május 27-i sürgető 
levelére Ábrányi Emil június 12-i keltezésű levelében küldte el az Előszó szövegét. (Ábrányi 
Emilnek a kötetben közölt Előszava, illetve levele alól hiányzik a levél kelte: 1899. június 12.) 

Ábrányi Emil levele, ha még aznap postára tette, június 13-án, vagy 14-én (szerda, csütörtök) 
juthatott Ady kezébe, aki azonnal nyomdába adhatta s így a hét végére, június 17-ére valóban 
elkészülhetett a kötet nyomása is. 

A Debreczen 1899. május 24-i Szerkesztői üzenetének közlésénél a szerkesztő nem említi, 
hogy ez a „Vili" nevű érdeklődő minden bizonnyal V(arga) Ili volt, akinek „Kíváncsi" jeligére 
12 nap múlva hálálkodó üzenetet küld a költő. (Debr. 1899. június 5. sz. 7. 1.) 

A Debreczen 1899. június 17-i hírét („Ady Endre verskötete") minden bizonnyal maga a 
költő írta afeletti örömében,, hogy „költeménykötete ma hagyta el a sajtót." 

Ugyanaz nap (jún. 17.) a Debreczen „A hétről" című tárcájában is megemlékezik Ady 
Endre a kötet megjelenéséről. Ezt a kritikai kiadás is megemlíti (189.), de az érdekes (rövid) 
szöveg közlése helyett csak utal az AEÖPM I. kötetére, ahol a szöveg olvasható (158.). 

A kritikai kiadás 190 — 191. lapján közli Ábrányi Emil Előszavát. A szöveget azonban nem 
olvasták össze gondosan a VERSEK-ben megjelent eredeti szöveggel (vagy az itt megjelent 
szöveg nem egyezik pontosan a Magyar Nemzet, illetőleg a Debreczen közlésével6). (Utóbbi a 
lap 1899. június 19-i számában jelent meg, az 1.—2. lap tárcarovatában.) 

2 így a DEll 1898. okt. 27. sz. 4 - 5 . 1., a DRU okt. 28. sz. 2 - 3 . I., a D okt. 29. sz. 4 - 5 . 1. 
3 DRU 1899. ápr. 15. sz. 2. I. 
* DNvÉ 1899. ápr. 16. sz. 2. I. 
s Az ügyre vonatkozó — a kritikai kiadásból hiányzó — kommünikéket és közleményeket lásd a DH 1899. 

ápr. 13. és 15., a DU ápr. 15., a DRU ápr. 15., a DEll ápr. 15., a D ápr. 15., a DNvÉ apr. 16. számaiban. — 
A kritikai kiadás csak a DEll ápr. 13-i és a DRU ápr. 14-i kommünikéit közli rövid kivonatban. 

' Ilyen eltérések például: 
A Debreczen szövege: Keserves csalódásokon át 
a kritikai kiadásban: Keserű csalódásokon át 
D.: egész életére 
K.: egész életre 
D.: a költő nem cselekedhet így 
K.: a költő nem cselekedhetik így 
D.: legyen érzése gyönyörű vagy fájdalmas büszkeség 
K.: legyen érzése gyönyör vagy fájdalom, büszkeség 
D.: a magával vívott tusa 
K-: a magával vívott benső tusa 

. 
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E közlések szerint Ábrányi levelének megszólítása: „Tisztelt Barátom 1" (A szövegben is 
így s az aláírásnál is: „Tisztelő pályatársa"). A kritikai kiadásban „Kedves Barátom!" a levél 
megszólítása. (Alig képzelhető el, hogy az akkor 50 éves, országos hírű költő „Kedves Bará
tom !"-nak szólítsa az akkor még teljesen ismeretlen, 22 éves Ady Endrét, akit akkor látott 
életében először.) 

A levél szövegének bekezdései, cursiv szavai, szóösszetételei, írásjelei sem követik filológiai 
pontossággal az eredeti szövegét. (Ezt a pontatlanságot egyébként más szövegközléseknél is 
megfigyelhetjük.) Nem közli a könyv, hogy Ábrányi Előszava a verseskötet megjelenésével 
egyidejűleg a Debreczen 1899. június 19-i (hétfői) számában (a tárca-rovatban) egész terjedel
mében külön is megjelent, ami egyik legjobb propagandamódnak bizonyult. 

Elkerülte a dokumentumgyűjtők figyelmét a Debreczeni Hírlap (Ady „előző" lapja) 1899. 
június 19-i számában (4. 1.) megjelent méltatás is (amely már a kötet „utólagos propagandájá
hoz" tartozik). 

Ennek szövege: „Ady Endre verskötete. A napokban hagyta el a sajtót Ady Endre verskö
tete. Hogy ki Ady Endre, azt Debrecenben, sőt sokkal szélesebb körben is nagyon jól tudják. 
Ifjú poéta, telve hangulatokkal, igaz tehetséggel, ki — ha fájdalmában, avagy örömében, vagy 
elábrándozva lantját pengeti, dala szívből fakad s a mesterkéletlen hang minden olvasó szívé
ben visszhangra talál. 

Legszebb dicséret és legnagyobb biztató lehet reá nézve az Előszó, melyet Ábrányi Emil, 
hazánk egyik legkitűnőbb költője írt verskötetéhez s amely többek között ezt tartalmazza: 

»Szép magyar verset írni ma már nem nehéz, mert nyelvünk bámulatosan kifejlődött, tech
nikánk egészen a virtuozitásig kicsiszolódott. De ön nem az ügyes verselők, hanem a poéták 
számát szaporítja ezzel a kötetével. És önre magas fok várakozhatik a magyar Parnasszuson, 
ha megkezdett útján tovább halad, amit bizonyosra veszek, mert verseiből kiérzem, hogy 
önnél a poézis nem az ifjú-kor rímelő szeszélye, nem könnyelmű és hamar elmúló szeretkezés, 
hanem komoly, hosszú, örökkétartó viszony a Múzsával.« 

A verskötet pár nap múlva kapható lesz úgy a helyi, mint a fővárosi és a vidéki könyv
kereskedésekben." 

„A kötet kritikái" című fejezetben (191—196.) mások kritikái mellett érdemes lett volna 
ismertetni a kötet fogadtatásának és Ady Endre ezzel kapcsolatos panaszos reflexióinak ada
tait is. 

A 425. lapon — az 1899. június 26-án megjelent „Óh, Debrecen . . . " című költemény mél
tatásával kapcsolatban — utalnak a kötetben arra, mennyire elégedetlen volt a költő — alig 
néhány nappal kötetének megjelenése után — a kötet fogadtatásával. Ez adja tollára a Deb
recen városa (közönsége) elleni keserű panaszt: 

„Művész ugyan aligha volnék, 
Az arcom csúf, hangom hamis — 
De falaid közt éhen veszhet 
Nemcsak művész —poéta is." 

Ezt a versrészietet, mint a költő akkori lelkiállapotának hűséges tükrözőjét — ugyancsak 
i dézhetné a szerkesztő a kritikai kiadás 425. lapján. 

Ugyanígy — vagy még keserűbben — panaszkodik a költő három hét múlva (július 15) 
Petőfi Sándor halála akkoriban közeledő félévszázados évfordulója alkalmával a tehetségek 
sorsára A hétről szóló krónikájában: 

„ötven év után . . . Ennyi idő kell Magyarországon, hogy valakit felismerjenek. Feltéve, 
hogy az a valaki Istentől megáldott, igazi lánglélek. A Heltai—Makai-fé\e léha törpeségek 
úsznak az anyagi és »erkölcsi« elismerésben, szegény Reviczky Gyula pedig részletekben halt 
meg: igaz, hogy mikor már enni sem tudott, volt elég ennivalója. 

Mit várjunk mi, szegény epigonok? írunk, mert a szívünk kényszerít, hogy írjunk. Küzdünk 
lenézéssel, közönnyel, nyomorral s mikor — megvetve az olcsó reklámot — összeszedjük, amit 
írtunk s aminek minden sora egy-egy órával kurtította meg nyomorúságos életünket, várhatjuk 

D.: égő lelkesedés csapkod elénk 
K-: égő lelkesedés csapkod felénk 
D.: minden hangja hosszan fog reszketni 
K,: minden hangja hosszasan fog reszketni 
D.: Önnél a vers megkönnyebbülés, mint egy-egy mély sóhajtás. 

Önnél a vers nem tűzijáték . . . 
K.: Önnél a vers nem tűzijáték (Az előző mondat kimaradt.) 
D.: elkísér bennünket a Golgota stációjáig 
K.: elkísér bennünket a Golgota végső stációjáig 
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hogy észrevegyenek, hogy méltányoljanak. Léhaság, pikantéria, gésa-gimnázium szerez nevet 
is, kenyeret is, de nemesebb ambícióval legfeljebb is éhen lehet halni!... Az aszfalt még nem 
a kultúra jele, mi pedig még csak a XVI-ik században élünk . . . " (Debreczen, 1899. július 15. 
sz. 1. lap. és AEÖPM I. köt. 170.) 

Mint a „VERSEK" fogadtatásának — tehát társadalmi bírálatának — ezt az értékes és 
érdekes reflexióját, ezt a részletet is érdemes lett volna a kritikai kiadásban közölni vagy leg
alább is utalni az AEÖPM I. kötetének vonatkozó helyére, ahol ez a szöveg olvasható (ahogy 
ez a kritikai kiadás 189. lapján a Debreczen 1899. június 17-i számának második közleményé
vel történik). 

A VERSEK első „komoly" kritikája a megjelenést követően csaknem egy hónap múlva 
jelent meg s nem is Debrecenben, hanem a Szilágy tárcájaként Fóris Miklós zilahi tanár tollá
ból. 

A kritikai kiadás teljes egészében közli ezt a terjedelmes méltatást, de ugyanolyan filológiai 
és egyéb pontatlanságokkal, mint az Ábrányi Emil Előszavát. íme néhány példa: 
A Szilágy szövege: „Itt-ott megzördül a világ" 
A kötet " : „Itt-ott megzördül a bilincs (!)" 
Sz.: A fiatal szerzetes lelkében ezer vágy lobog . . . 
K.: A fiatal szerzetes ott ül rideg cellájában, lelkében . . . 
Sz.: Szívét az örök emberi érzés, a szeretet lángja emészti . . . 
K.: Szívét az örök emberi érzés, a szerelem lángja emészti . . . 
Sz.: Könnyei áztathatják remeteségének temetőjét. . . 
K.: Könnyei áztathatják reménységének temetőjét. . . 

A kritikai kiadásban az eredeti szövegek bekezdéseit is rendszeresen eltüntetik, a szövegeket 
tagolatlanul összefolyóvá teszik, ami a filológiai pontosság szempontjából szintén kifogásolható. 

Az „utólagos propaganda" adatai közül hiányzik a Debreczen 1899. augusztus 12-i két
soros kommünikéje (míg a többi lap hasonló rövid hirdetéseit egyenkint felsorolja a kiadás). 

A VERSEK kritikai fogadtatásának dokumentumairól elég pontosan és hűen beszámol a 
kötet, de néhány fontos, érdekes és értékes kritikai méltatás mégis elkerülte az adatgyűjtők 
figyelmét. 

így hiányzik a Debreczen 1899. szeptember 9-i számának kommünikéje és egy október 21-i 
Szerkesztői üzenet is: 

Az előbbi szövege: „Ady Endre verskötete. Ügy a fővárosi, mint a tekintélyesebb vidéki 
lapok rendkívüli meleg elismerő szavakkal írnak a mi poétánknak, Ady Endrének nemrég 
megjelent verskötetéről. 

A verskötetet melegen ajánljuk a debreceni közönség figyelmébe, mely csak kötelességét 
teljesíti tehetségesebb íróinak pártolásával. 

A kötet 1 forintért megrendelhető szerkesztőségünkben, valamint László Andor könyv
kereskedésében." (Debreczen, 1899. szept. 9. sz. 4. 1.) 

A hiányzó Szerkesztői üzenet szövege: 
Germaine. A verskötetet megrendelheti. Cím: Ady Endre, „Debreczen" szerkesztősége. 
A Hét című fővárosi lap 1899. szeptember 17-i számában megjelent kritika valóban szig-

nálatlan — ahogy a kritikai kiadás jelzi — de közismert, hogy ezt maga a lap szerkesztője, 
Kiss József írta (amint ezzel később maga a szerző is büszkélkedett). 

A Budapesti Hírlap 1899. november 24-i kritikájáról is azt írja kötetünk szerkesztője, hogy 
„szignálatlan". Valójában azonban ott olvasható a cikk alatt az — ik szignum, ami megerősíti 
Ady Lajos állítását, hogy a kritikát Béla Henrik írta. 

Rendkívüli feltűnő azonban, hogy a dokumentumgyűjtők nem találták meg a Debreczeni 
Újság 1899. november 8-i számának melegen méltató kritikáját, amely névtelenül jelent ugyan 
meg, de minden bizonnyal a lap főszerkesztője, Than Gyula írta, akihez Ady Endrét szívélyes 
barátság fűzte. 

Érdemesnek tartjuk e kritika szövegét teljes egészében ideiktatni: 
Ady Endre verskötete. (Az IRODALOM rovatban.) 
Lenaunak van egy szép költeménye. Ha jól emlékszem, „Egy barátnőmhöz" címet viseli. 

„Költő-szívek, ha szeretnek, 
Képesek még áldani is . . . " 

A poéták magasztos hivatását fejezi ki e két sor. Hivatásuk, hogy áldást árasszanak az 
emberiségre. De erre csak úgy képesek, ha szeretnek. 
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Ezt a szeretetet, ezt a melegséget, ezt a szívet találtam én fel az Ady Endre verskötetében. 
Első kötete, amellyel költői pályáját megkezdte, nem régen jelent meg s verseit a szeretet ne
mes érzete sugallta. 

Oondolatgazdagságban, érzésben és formában kiképzetten áll előttünk. Ezt árulja el első 
versétől az utolsóig mindenik. Ahogy olvassuk kötetét, hatalmába kerít bennünket, utat 
talál szívünkhöz s az egyik vers után vágyva olvassuk a másikat. 

Diadalút ez. Hivatott, Istentől megáldott poéta az, aki mindjárt első kötetével hódítani tud. 
Azaz csak meghódíthatja azokat, akik még tudnak lelkesedni a szépért, a magasztosért s akik 
nem csupán asztaldísznek tekintik a verskötetet, de el is olvassák. 

Nem tagadom, sok esetben bizalmatlanság vezeti az embereket. Megint egy poéta ! Minden 
24 óra terem egyet. 

Hivatás, véna, ihlet nélkül törnek elő s utat követelnek a Parnasszusra. Csakhogy Ady 
Endre nem ezek közül való s éppen azért kell bizalommal kézbevenni minden verskötetet, ne
hogy a közönyösség átka éppen az igazi tehetséget ölje el! 

Róla, verskötetéről, dalairól szépet, ritkaság számba menő dicséreteket mondott a fővárosi 
kritika. Ehhez a babérkoszorúhoz fűzzük mi is elismerésünk egy szerény levelét. 

Azoknak, akik a szép versekért tudnak lelkesülni, akik a tehetséget még meg tudják becsül
ni, — melegen ajánljuk, szerezzék meg és olvassák el Ady Endre verskötetét. (Debreczeni 
Űjság, 1899. nov. 8. sz. 3. 1.) 

Ady Endre kis kötetének (s általában költészetének) propagálása még az év vége felé is 
szívós kitartással folyt. (Ebből a szempontból igazán nem panaszkodhatott a kis kötet szerzője.) 

A DEllenőr 1899. november 13-i száma közölte, hogy a MIÖT november 12-i rendes köz
gyűlésén Sipos Béla IV. éves joghallgató Ady Endre verseiből mutatott be néhányat. 

A csupa elismerést, dicséretet tartalmazó kritikai fogadtatás (amelyben nem találunk egyet
len lekritizáló kifejezést sem) és a hosszú időn át folytatott szívós hirdetési kampány ellenére 
Ady Endre első verseskötetének nyomdaszámlája még 1899. november végén sem volt teljesen 
kifizetve. 

Kár, hogy a költőnek ezt igazoló, 1899. november 23-án kelt, Pásztor Zsigmond nagyváradi 
szerkesztőhöz szóló levelét nem vették fel a kritikai kiadásba, mert ez valóban szorosan bele
tartozik a VERSEK „életrajzába".7 

Szó szerint — de nem mindig filológiai pontossággal — közlik a dokumentumok a fővárosi 
lapok elismerő kritikáinak szövegét is. így a Vasárnapi Űjság 1899. december 3-i számában 
(822. 1.) megjelentet is, amelyről Bóka László azt írta: „Legbiztosabb szemmel kétségtelenül 
a Vasárnapi Űjság névtelen ismertetője nézi a kötetet, ki hitek, ábrándok és emlékek homályba
borulását látja meg benne s mint legjellemzőbbet a kötet záróversét idézi." („Jobb nem va
gyok . . ."J8 

Érdemes lett volna ezt a Bóka-véleményt is a kritikai kiadás dokumentumai közé felvenni. 
A Vasárnapi Űjságnak ezt a kritikáját különben a Debreczen című lap azonnal (dec. 4.) 

átvette és Sipos Béla (S. B.) bevezetésével közölte. A kritikai kiadás csak utal erre a beveze
tésre, de nem közli annak szövegét. Pedig ez a bevezetés Sipos Béla Ady Endre iránti baráti 
tiszteletadásának és elismerésének is becses dokumentuma: 

„Ady Endre versei. Magyarországon már köztudatba ment át, hogy a Vasárnapi Újság 
kritikái a legilletékesebbek. Jól esik ezt nekünk, különösen a jelen alkalommal, konstatálni, 
amikor munkatársunk, Ady Endre verskötetét bírálta meg ez a legkomolyabb és legtekinté
lyesebb szépirodalmi hetilap. Közreadjuk a kritikát azzal a kommentárral, hogy lapunk mun
katársát érte ez a nagy kitüntetés, amelyet a fiatal költő igazán megérdemelt. Mi tudjuk, 
hogy első sikere csak a munkára, az igazi komoly munkára fogja ösztönözni." (Ez utáu Sipos 
Béla egész terjedelmében közli a Vasárnapi Űjság bírálatát „A kritika különben a következő" 
bevezetéssel.) 

Végül még egy utolsó hiányra hívjuk fel a figyelmet: a Debreczeni Hírlap 1899. december 
11-én K. A.-nak küldött Szerkesztői üzenetben azt írja, hogy „Közelebb fogjuk méltatni Ady 
Endre (és Fülei Szántó Lajos) költeményeit." 

Ez azonban beváltatlan ígéret maradt. Ady Endre eltávozott Debrecenből, s a lap — úgy 
látszik — már nem tartotta fontosnak a kritika közlését. 

A fentiekben ismertetett, a kritikai kiadásból hiányzó dokumentumokkal még gazdagabbá 
és sokoldalúbbá válik az az anyag, amely Ady Endre első verseskötetének megjelenését kísérte. 
Számszerűen mintegy 80 hosszabb-rövidebb publikációt, hírt, sajtótudósítást, hirdetést és 

' A levelet facsimilében is közli F E H É R DEZSŐ „Ha hív az acélhegyű ördög. . . (Ady Endre újságírói és 
publicisztikai írásai, 1900-1904)" c. könyvében. É. n. Oradea (Nagyvárad) a 8 - 9 . lapok között. 

8 BÓKA LÁSZLÓ: Ady pályakezdése. I. köt. Bp. 1955. 127. 
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egyéb dokumentumot sorolhatunk ebbe a gazdag sajtóanyagba. És e mennyiségileg és minő
ségileg is annyira kedvező kísérő dokumentáció ellenére is — mint tudjuk — igen gyönge volt 
a könyv kelendősége. Mikor Ady 1900 elején Nagyváradra költözött, az eladatlan verskötetek 
egész tömegét vitte magával, s még ott is sokáig „árusította". 

A kritikai kiadás dokumentációs anyagának gondosabb összegyűjtése esetén most nem volna 
szükség ezekre az utólagos pótlásokra, amelyek talán csak évek múlva kerülhetnek bele az 
AEÖV I. kötetének esetleges újabb kiadásába. Ez annál sajnálatosabb, mert ez a most pótolt 
anyag már a kritikai kiadás sajtó alá rendezése idején is rendelkezésére állhatott volna a kiadás 
szerkesztőjének (a kritikai kiadásban közölt többi anyaggal együtt!). Rengeteg kutató és 
másoló munkát lehetett volna megtakarítani, ha a kritikai kiadás szerkesztője annak idején 
figyelembe veszi erre vonatkozó tájékoztatásomat. 

Áfra János 

Don Quijote Magyarországa 

Modorunk kifogásolható. Idegen házban odalépünk egy könyvespolchoz, amely nem a 
miénk és kezdjük leemelni, felütni a foliánsokat, egyiket a másik után. Szolgáljon mentsé
günkre, hogy a ház gazdája már jó ideje halott, hogy könyvtára egyike a világ leghíresebbjei
nek, és végül, hogy kíváncsiságunk jogos: arra irányul mit tanúsítanak az elsárgult lapok 
gót betűikkel magyar hazánkról. 

Első pillantásra látjuk, hogy a történetíró számára pontos évszámokkal, hasznos adatokkal 
nem fognak megörvendeztetni; csak a képzelet játékát kapjuk. De amit mi annak ítélünk, mese
számba ment-e a tegnapelőtt emberének? A gutenbergi tudományművészet ifjúkorában a 
nyomtatott betűnek szinte mágikus hatalma volt: ami nyomtatásban látott napvilágot, annak 
igaznak is kellett lennie. A minden betűre megesküdni kész Don Quijote egy hosszú század 
társadalmát személyesíti meg, és gyanítjuk, hogy Cervantes a bús lovag alakjának megraj
zolásával nemcsak kortársai álmait akarta elhessegetni, hanem önmagát is meg akarta győzni 
arról, hogy a Manzanares partján vasárnaponként nem sétálnak tündérek, és hogy a gonosz 
óriások csak szélmalmok. 

A céhbeli historikusok okulhattak Bonfiniból, de a nagyközönségnek a regények, a lovag
regények nyújtottak képet a földgömbről és rajta Magyarországról. De persze a megtörtént 
események és a csak kiagyaltak között a határ nem volt olyan szigorúan megvonva, mint ahogy 
a mi kiművelt kritikánk megkívánná. így például Clarimundo császár krónikája1 regényfor
mája dacára egy okirat erejével próbálja hitelesíteni a portugál Aviz dinasztia magyar szár
mazását.2 Hogy „bizonyítékainak" nagyobb súlyt adjon szerző, a címlapon megjegyzi, hogy 
munkáját magyarból fordította, és más helyt is önmagának csak a fordító szerény babérjait 
igényli. Bár ez a szerző, Joäo de Barros, a „portugál Livius" epithetumát érdemli majd ki, 
mégsem tarthatjuk valószínűnek, hogy egy szerencsés kezű kutatónk ráakadjon erre a magyar 
„eredetire". 

Ez alkalommal azt is tapasztaljuk, hogy a történelmet többféleképp lehet megírni: az elő
szavában szerző idézi Duarte véleményét, miszerint Henrik herceg, a portugál függetlenség 
kivívója egy magyar király másodszülött fia volt és Diego de Valeraét,3 aki szerint pedig ez a 
Henrik bizánci származású. Nos, az ellentmondás csak látszólagos, a két adottságot össze 
lehet egyeztetni — Joäo de Baros ezt a műveletet Concordancia-nak nevezi — ennek a Hen
riknek apja magyar volt, Clarimundo, anyja egy bizánci császár leánya, Clarinda; így mindkét 
Tekintélynek igaza van. 

(Egyiküknek sem volt: a honalapító Henrik burgund herceg.) 

A nemzeti becsületet érintette és azért elmérgesedett az a kérdés, hogy a lovagregény 
szülőföldje Spanyolország-e avagy Portugália. Mi mellőzhetjük az érvek felsorolását; nem vitás, 
hogy a XVI. században az egész Ibér félszigetről mindig mint Hesponha emlékeznek meg, 

1 Chronica do emperador Clarimundo donde os reis de Portugal descendem, tiráda da linguagem ungra em a 
nossa portugueza. — Úgy mondják, hogy III. János király társszerző volt. 2 Ezzel a fantasztikus genealógiával több ízben foglalkoztunk, legutoljára tanulmányunkban, Urn discipulo 
de Vieira (Ocidente, Lisboa 1966.). — Nemcsak írók, Camöes, adtak neki hitelt, hanem művészek is: a híres 
flamand mintaturista, Bening Simon, megfestve a dinasztia családfáját, a gyökerek mellett elhelyezi Szent 
István és Szent Imre képmásait. (British Museum, Add. Ms. 12 351). 3 Ez a Diego de Valera, akit az irodalomtörténet Froissart mellé helyez — a spanyoloké persze föléje — járt 
mifelénk. Eldicsekszik magyar földön vívott párbajaival. Albert seregében harcolt a husziták ellen; amikor 
távozott, a király őt a Zsigmond alapította Sárkány-renddel tüntette ki. 


