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A két Ady Endre. 
Az utóbbi évek a háború és a kedvezőtlen korszellem ellenére gazdag 

Ady-irodalmat sarjasztottak ki. Az emlékezéseknek, adatközléseknek és levél-, 
publikációknak fontos szerepük lesz majd a költő végleges életrajzának meg-
születésében. Éppen ezért szükséges, hogy esetleges tévedéseiket helyesbítsük, 
adataikat kiegészítsük, nehogy felhasználásuk és az életrajzba való beillesz-
tésük zavart okozzon. 

Ebből az okból fűzök néhány kiigazító megjegyzést Hegyaljai Kiss Géza 
eg)' cikkéhez (A jogász Ady Debrecenben. Magyar Nemzet, 1943. máj. 19.). 
Az Ady La jos könyvéből egyébként jórészt ismert adatok közt meglepetéssel 
olvastam, hogy „a Kollégium Értesítője szerint 1894—95-ben volt elsőéves 
jogász Ady Endre úr. Ugyancsak az Értesítő szerint 1895—96-ban a másodévre 
iratkozott be". Évfolyamtársai közül a cikk szerzője fel is sorol néhány neves 
közéleti férfit , de nem idézi egyikük emlékezését sem a költő ifjúkoráról. Nem 
is teheti, mert nem voltak Ady diáktársai. Hegyaljai Kiss Géza ugyanis abba 
a tévedésbe esett bele, amely úgylátszik nemcsak Ady zilahi diákéveinek, 
hanem debreceni jogászkodásának kutatóit is kísérti és fenyegeti. 

Mint másut t már említettem:1 Ady Endrének volt egy vele csaknem egy-
korú névrokona és iskolatársa Zilahon. A kollégium iratait tanulmányozva, 
egy pillanatra magam is meghökkentem, amikor az 1892—93. évi Értesítőben 
(akkor ment Ady a nagykárolyi piaristáktól Zilahra) véletlenül a VII . osztály 
névsorára lapoztam rá, s o t t első helyen Ady Endre nevét olvastam. A z t hittem 
hirtelen, hogy életrajzírói tévednek. Tovább forgatva azonban az Értesítőt, 
az V. osztály névsorának elején is találtam egy másik Ady Endrét . Hogy 
melyik az igazi, a későbbi költő, az anyakönyvek döntötték el. A VII-es Ady 
Endre Hadadon (Szilágy m.) született, 1876. j-an. 1-én, ref. vallású. Valószínű-
leg Ady Sándor hadadi jegyző fia, s így a költő első unokatestvére. Az V-es 
diák születési adatai már az irodalomtörténetből ismerősek: Érmindszent, 1877. 
nov. 22., ref. Az első Ady Endre tehát másfél évvel volt idősebb unokaöccsénél, 
két osztállyal j á r t felette. Szintén jeles tanuló volt, szorgalmasan dolgozott 
az önképzőkörben, s VlII-os korában főjegyzővé is választották. A véletlennek 
és a sorsnak furcsa tréfája, hogy két éven át, az 1892—93. és 93—94. iskola-
évben két Ady Endre jár a zilahi kollégiumba, mindketten szilágymegyeiek, 
reformátusok, jeles tanulók, s nyilván rokonok is. 

A különös névegyezés könnyen tévedésbe ejtheti azt, aki Ady zilahi diák-
éveinek történetét és önképzőköri működését ku ta t j a , mert az emlí te t t két 
iskolaévben gyakran találkozunk az önképzőkör jegyzőkönyveiben az Ady Endre 
névvel. A szereplők neve mellől sokszor hiányzik az osztály megjelölése, ezért 
esetleg tévesen a költő Adynak tulajdoníthatnók idősebb névrokona szerep-
lését is. Ismervén azonban az V—VI. osztályos, ú. n. rendkívüli tagok korlá-
tozot t jogait (munkáikkal, szavalatokkal felléphettek, de bírálati és szavazati 
joguk nem volt), a két év minket érdeklő bejegyzéseit az idősebb, hadadi Ady 
Endrére kell vonatkoztatnunk, aki akkor mint VII . és VIII. osztályos diák, 
az önképzőkör rendes tagja volt. Az if jabb Ady Endre csak VI-os korában sze-
repelt egyetlen verssel (Nemtő, 1893. nov. 27.), amelyet bírálója tudomásul-

1 Ady Endre önképzőköri tag. 1943. 
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vételre ítélt. A sors azonban t a r toga t meglepetéseket. Ki sejtette volna, hogy 
a két Ady Endre közül az egyik, akit társai nem t a r t o t t ak méltónak semmi-
féle önképzőköri tisztségre, a magyar költészet forradalmár zsenije lesz, a másik 
pedig, a buzgón szereplő önképzőköri főjegyző — mint megtudtam — egyszerű 
erdélyi ügyvéd. Néhány éve halt meg a Székelyföldön. Különös érzés lehetett 
számára annak a másik régi diákgyereknek egy ország lelkében visszhangzó 
nevével élni.® 

Az elmondottakból tehát nemcsak valószínű, hanem bizonyos, hogy 
Hegyaljai Kiss Géza véletlenül az idősebb, hadadi Ady Endre adatai t l á t ta 
a debreceni Kollégium értesítőiben. Az évszám egyezik azzal a ténnyel, hogy 
az idősebb Ady 1894-ben érettségizett Zilahon, jelesen, s ugyanazon év őszén 
beiratkozott a debreceni jogakadémiára. Ha Hegyaljai Kiss Figyelmesebben meg-
nézte volna Ady Lajos könyvét, amelyből pedig sokat idéz, nyilván kiderüli 
volna tévedése. A két Ady Endre Debrecenben már nem találkozott, mert 
1896. őszén, amikor az idősebbik befejezte második évét, a költő Ady első fél-
évére iratkozik be. A második szemeszter után elkésve, 1897. szeptemberében 
tesz I. alapvizsgát, de ugyanakkor a második évre a pesti egyetemre iratkozik 
be, majd Temesvárra megy díjnoknak. A pe.-̂ ti egyetemen csak egy érvényes 
félévet szerzett, s jogi tanulmányait csak 1898. őszén folytatja újból Debre-
cenben, a IV. félévvel, 1899. tavaszán, a második félévre azonban már be eem 
iratkozik. Az újságírás más u takra téríti. „Sohse elégített ki az ß. remény, 
hogy mint jámbor törvényszéki bíró vagy főszolgabíró békés, nyugodt életet 
éljek, ó, nekem izgalom, hír, dicsőség kellett, amiket nálam most nem póto! 
semmi sem" — írja édesanyjának 1898. novemberében. Szétfoszlik az öreg 
Ady Lőrinc álma, hogy fiából tasnádi főszolgabírót nevel; a betű mámora más-
felé röpíti : a halhatatlanság ú t já ra? 3 Kovalovszky Miklós. 

- Életrajzi adataihoz v. ö. Gulyás Pál: Magyar Írók Élete és Munkái. I. 
köt. Bp.,1939. 156. h. (Szerk.) 

5 Érdekes névegyezések: Szinnyei József a Magyar írókban (XIV. köt. 
1913. 758. h.) T(ajda János munkái között felsorol egy Büszkének c. elbeszélés-
gyűjteményt 1909-ből. Ezek a primitív novellák azonban kétségtelenül nem a 
nagy költő írásai. Szerzőjéről írói lexikonaink semmiféle felvilágosítást nem 
adnak. — Vajda János névvel még egy h a r ű a d i k írónk is működik: verseket 
és irodalmi tárgyú cikkeket olvastunk tőle, főleg a Literaturában a 20—30-as 
években, gyakran ifj . Vajda János, majd csak Vajda János névvel. Életrajzi 
adatait sehol sem találtam. — Az új líra finomh.ngú művészének, Juhász 
Gyulának is van név-alteregója: 1943-ban Szabadkán jelent meg egy Szabadkai 
versek c. verskötet, szerzője: Juhász Gyxila; de csak a név azonos, a kezdet-
leges rímelések nem az igazi Juhász Gyula (aki akkor már nem is élt!) versei. 
— Gulyás Pál folyóiratunk 1941. évi 3. számának Elhunytak rovatában (141. 1.) 
Nagy Imre, az Ojság c. élclap szerkesztőjének munkái közt említi a Holtak 
derese c. verseskötetet. (1940.) Az adat téves. A könyv szerzője Nagy Imre 
bihari napszámos paraszt-költő. (+1942.) (Szerk.) 


