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jegyzőkönyv, sem az Árverési Közlöny, sem a gyűj teményt némileg 
ismertető újságcikkek nem emiitik a keresett kéziratot.15 (Ez még ma-
gában nem lett volna kizáró érv, ugyanis Szalay az ún. grangerizálás-
nak hódolt, azaz a gyűj töt t kötetekhez hozzáfűzte az í rónak valamilyen 
személyes emléktárgyát : levelet, fényképet , aláírást. így pl. az egyik 
birtokában levő Madách-kötetbe beragasztott egy cédulát Madách 
aláírásával és apjának meg fiának egy-egy levelét.) Mindenesetre az 
aukcióval, a Szalay-gyűjtemény széthullásával ez a fölöt tébb bizony-
talan n y o m is megszakadt. A kézirat véglegesen elveszettnek volt 
tekinthető. 

És ekkor jö t t közbe a szerencsés véletlen, minden kutatómunka 
hű szövetségese. 1958-ban Pongráczné Szalay Ágnes (Szalay József 
leánya) megvételre kínált a Petőfi Irodalmi Múzeumnak nagy 
mennyiségű aprónyomtatványt és kéziratot. A múzeum az értékes 
anyagot — Szalay hagyatékának maradványát — megvásárolta, és 
ennek földolgozása közben bukkantak rá a kéziratra,16 amelynek 
létéről — nem ismervén a Magyar Múzsa-beli híradást — mit sem 
tudtak. 

Ma a megsárgult papírlap az egyik vitrinben látható a költő egyéb 
relikviái között, minden látogató elolvashatja. Százhúsz éves vándor-
lás után immár végleges helyére került . A legméltóbb helyre. 

ALEXA KÁROLY 

A MAGYAR GÉNIUSZ E G Y ELFELEJTETT S Z Á M A 

Gellért Oszkár hagyatékának rendezése közben a Magyar Géniusz 
néhány példányára bukkantam, melyek közül az 1903. október 4-i 
keltezésű számot másutt hiába kerestem, és bibliográfiai feldolgozását 
sem találtam a Nyugat repertórium függelékében.1 Az ominózus pél-
dány ma a Gellért-hagyaték részeként a Petőfi Irodalmi Múzeum 
tulajdonában van. 

A Nyugat „nagyapjaként" számon tartott Magyar Géniusz kérdéses 
száma az Osvát Ernő szerkesztésében megújhodot t társadalmi, szép-
irodalmi és kritikai képes hetilap XII. évfolyamának 40. számaként van 
jegyezve. Az 1903. január l - tő l szokásos kisebb alaktól és 32 lapos 
terjedelemtől eltérően, a korábbi évfolyamokéhoz hasonlóan, mai 
A/4-es f o r m á t u m ú és 16 oldalas. Szerkesztőként — amint Osvát 

l a „Néhai dr. Szalay József . . . könyvtárának aukciója*' Árverési Közlöny 1939. okt. 
(Rendkívüli szám), Árverési Közlöny Bp. 1940. dec. 7. (Rendkívüli szám melléklete); 
Délmagyarország 1940. dec. 15. 

l e Miklós R ó b e r t segítségét és útmutatásait ez úton köszönöm meg. 

1 Nyugat repertórium. Összeállította: GALAMBOS FERENC — Akadémiai Kiadó, 1959. 
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kiválása után, 1903. március 8-tól, a többi számon is — egyedül 
Gellért Oszkár van feltüntetve. 

A szám egészében véve és a többihez viszonyítva is középszerű. 
A vezető publicisztikát a művészettörténészként és újságíróként jól 
ismert Lándor Tivadar , a Pesti Napló akkori helyettes szerkesztője 
írta, A hatalom rabja c ímmel, groteszk felhangú gyűlölettel Miklós 
cárról (1—2.). A Magyar Géniuszban is költőként többször szerepel-
tetett , a századfordulón verseivel és elbeszéléseivel népszerű Vértesy 
Gyulától Bűn c. köl teményét hozta ezúttal a lap (2.). A fiatal szerkesztő, 
Gellért Oszkár által főmunkatársnak meghívot t Cholnoky Viktor 
csapongó képzelettel és n e m kis nacionalizmussal, A törvénytelen cí-
men, ad okfejtést „Magyarország balkáni terveinek egyetlen meg-
értőjéről" (2 — 4.). Az Osvát Hétköznapok-rovata utódjaként Madár-
szemmel—hangyaszemmel címen írogatott apró krónikák ez a lkalommal , 
többek között, a kocsisok sztrájkjáról, vatikáni huzavonákról adnak 
hír t (4.). Gellért Oszkár maga Áldomás c. elbeszélését teszi közzé (5—7.). 
A d y Endrétől, muta tványként új verseskötetéből, Dankó c. „poémá-
j á t " közlik (10.). Meglehetősen színvonalas a lapszám külföldi iro-
dalmi tájékozódása. Az előzőekben is már kétszer szerepeltetett 
K n u t Hamsun Nobel-dí jas írót most Párisi skizzek c. írásával repre-
zentálják (7 — 10.). A d a m Mickievicz négy költeményét a lírikusként 
is számon tartott Telekes Béla fordította (16.). A hetilap anyaga végül 
zene-, színház-, képzőművészet- és irodalomkritikával egészül ki. 

A folyóiratszám máig érdekes írása az Ady második verskötetéről 
Gí. O. aláírással adott kritika (13 — 14.). A szignatúra minden kétsé-
get kizárva az akkor huszonegy éves Gellért Oszkárt jelzi, aki később 
visszaemlékezéseiben két alkalommal is hivatkozik arra, hogy Ady 
megküldte neki a Magyar Géniuszhoz címezve Még egyszer c. könyvét , 
és azt recenzálta.2 Tekintet tel arra, hogy eleddig a legrészletesebb 
Ady-bibliográfiák3 sem jegyzik ezt a cikket, teljes terjedelmében 
köz löm : 

A d y Endre 

Ady Endrétől „Még egyszer" címmel vékony verskötet 
jelent meg Nagyváradon. 

A verskötet legjobb darabja a Dankóhoz írt poéma, melyet 
mai számunkban kap az olvasó. 

* GELLÉRT O.: Kortársaim — Müvei t Nép, 1954. 66—67. és Egy író élete I. k . — Bibli-
otheca, 1958. 66. 

•PINTÉR JENŐ: AZ Ady-irodalom - Nyugat 1919. 285 — 303.; GULYÁS PÁL: Magyar 
írók élete és Munkái I. k. - Bp . 1939.; OROSZ LÁSZLÓ-VITÁLYOS LÁSZLÓ: Ady-bibliográ-
fia (Kézirat). 
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Ez a vers magán viseli az Ady Endre költészetének minden 
előnyét s fátyolt vet annak minden hátrányára. 

Mért ne foglalkozzunk tehát éppen ezzel? 
Sehol szükségesebb jóhiszeműséget, mint versesköteteknél, 

akadjon bár tucat rossz strófa közt egy jó is. A fontos nem az, 
hogy Ady Endre egy kötetnyi versében megírta a „Dankó" 
címűt; a fontos az, hogy Ady Endre ilyet is tud írni. 

Nem mintha ez egyhez viszonyítva messze elmaradna a 
többi. Sorokat, gyönyörű sorokat lehet itt találni. Sokszor 
mintha épen a sorok kedvéért íródnék egy-egy vers. Ady 
Endre praktikus költő. 

Ady Endre: az ember — nem tehetek róla — szánalmasan 
gyámoltalannak tűnik fel nekem. Valaki, aki még önmagától 
is fél. Minduntalan segítségre szorul. Dankó Pistára, hogy 
magát bemutassa, Lótuszvirágra, lápra, vén Faunra, ködös 
éjszakára és mindenekfölött homályra, hogy az egyéniségének 
körvonalai megélesedjenek előttünk . . . Csalódott; a szívében 
és lelkében csalódott ember melankhóliája, mégis, mintha 
kevés volna neki. Tapasztalt; az eszében és akaraterejében meg-
bízhatnék: tudja immár, hogy hiába a cé l . . . Mégis, a tudós 
ember pesszimizmusa, mintha kevés volna neki. Erzi-e a fáj-
dalmat ez az ember, vagy világnézete a fájdalom? Nem tudni. 
Egyet tudni : hogy — akaratlanul-e, akarattal-e hibái takarásá-
ra, — keresve keresi a homályost. És valószínű, hogy meg-
mosolyog engem, ha nem értem őt és valószínű, hogy meg-
mosolyog, ha állítom, hogy értem. Természetes; mint nem 
lehet érteni a homályt és mint lehet érteni egyáltalában vala-
mit? 

Leplét bár váltva öltse, vesse: 
Az én világom nincs már messze. 
Az én világom el fog jönni. 
Hajnaltalan, csodás világ lesz, 
Az éj sohsem fog elköszönni . . . 

Ady Endrénél rosszabb filozófus és jobb költő kevés akad 
máma e hazában. Gt. O . 

Közli: BORBÉLY SÁNDOR 


