
EMLÉKEZETES LÁTOQATÁSOK

didi} Sndre

A költő életútjának csaknem minden lépését felderítették már a lelkes kuta-
tók. Alig egy-egy mozzanata van ennek a sokfelé kanyargó pályának, ahová ne
villantott volna be a kortársak vagy az utódok érdeklődésének reflektorfénye, és
amelyik ismeretlen lenne még Ady Endre életéből.

Jásztarényii kirándulása nem tartozott sem a nagy élményeik, sem a nagy ese-
mények közé, bizonyára ez az oka amnak, hogy egyetlen életrajzírója sem emlékezett
meg róla. Mi, herényiek azonban, akik egy Petőfi- és egy Móriez-üiátogatást leszá-
mítva alig-alig álltunk kapcsolatban a magyar lirodalom nagyjaival, büszkén emlék-
szünk vissza, hogy Ady Endre egy-két napot a mi falaink között töltött, és talán
nem végzünk hiábavaló murikát, Ina ennek a kis időnek a itörténetét az utókor szá-
mára rögzíteni igyekszünk.

Az első világháború kitörését megelőző esztendő őszén jutott el Ady Endre
Jászberénybe. Egészségi állapota ekkor erősen javulóban volt. Ez év tavaszán meg-
járta Mairiagrünt, néhány hónapot Kozmutza doktor városmajori szanatóriumában
töltött, és töblb ízben időzött Érrnindszenten is, ahol az Édes gondos ápolása alatt
egy kissé msgpihenlt.

A Árároismajori szanatóriumban .'ismerkedett meg Kúller tKíarjsiszaií, Koiler
Kálmán táblabíró leányával, aki szintén ott kurázott. Gyakori látogató volt itt
Schöpflin, Aladár, Fenyő Miksa, Földessy Gyula, Móricz Zsigmond, talán Böiöniék
is, és csaknem mindennapos vendég volit a nótás Papp Viktor. A szanatórium bohém
igazgatója, dr. Kozmutza Béla és dr. Gebhardt Ferenc egészítették ki Ady baráti
körét. Ehhez a köflhöz tartozott még a fiatal Koiler Klarissz is, alki hosszabb időn
keresztül asztaltársa volt Ady Endrének. A szép Klarissz és Getohardt doktor között
lassankint szerelmi szálak fonódtak, és e szálak mentén vezetett el Ady útja is
Jászberényibe.

Kollár táblabíró felesége közel nyolc évtizedre terjedő életén át állandóan
naplót vezetett. Bizonyára édesapjától, Gyárfás Istvántól, a neves jászkun történet-
írótól tanú hattá meg, hogy iminden eseménynek lehet súlya és értéke, és minden
kis apróság érdemes lehet a feljegyzésre. Ez a napló örökítette meg Ady rjiászberényi
tartózkodását is.

„1913. október 11-én érkezett meg Jászberénybe Ady Endre dr. Kozmutza,
Béla, i» Városmajor-szanatórium igazgató-főorvosa és Gebhardt Ferenc egyetemi m.
tanár társaságában. Az állomásról egyenesen hozzánk, jöttek s nálunk társaságban
töltötték az estét" — írja a naipló.

Gebhardt Ferenc háztűznézőbe jött Jászberénybe, és. -erre az útjára: hozta ma-
gával két kedves barátját, Adyt és Kozmutzát is. Biztosan mindketten örömmel
vállalták a kíséretet, hiszen kedves pajtása viszony fűzte őket a 'kiszemelt -meny-
asszonyhoz.

Az irodaiam iránt érdeklődők ez időben már országszerte ismerték Ady nevét,
de hírénél és — mondjuk ki őszintén —• irossz hírénél egyéb még nem igen hatolt
be a vidéki kúriákba. Éppen ezért meglepő, hogy KdMer táblabiiróné naplójában
nem azt írja, hogy ekkor és ekkor Jászberényibe érkezett Gebhardt egyetemi tanár,
ki a házikisasszony iránti érdeklődése folytán is fontosabb személy lehetett a háznál,
mint Ady. Ennek ellenére is a költSt teszi meg első személynek, és úgy állítja be
a dolgot, mintha a többiek annak csak kísérői lennének. Adynak ez az értékelése

- 207 —



nem volt általános, mert neszben a naplóból, részben a vacsora egykori résztvevőitől
azt is megtudjuk, hogy az egyik család nem telt eleget a meghívásnak, a pesti
„skriblert" ugyanis nem tartották olyan lantosnak, hogy miatta más programjukról
lemondottak volna.

A családtagokon kívül még vagy tíz-tizenkét vendég vett részt a vacsorán.
Ady mellett az egyik oldalon a házikisasszony ült, a másik oldalon egy szép fiatal-
asszony, Koller Imréné foglalt helyet. A számára idegen társaságban Ady .meglehe-
tősen feszélyezetten érezte magát. Szótlan volt, és ha belé is elegyedett a társalgásba,
keveset beszélt. Talán unta is egy kissé a merev társaságot, vagy talán zavarta a
szokatlan helyzet, hogy az orvosával és barátjával háztűznézőben van. A társaság
helybeli tagjai, a vidéki úri társaság vezetői valami érthetetlen csodabogarat láttak
benne, aki zsidókkal, meg „cueilistákkal" 'barátkozik, züllött életet él, a nőkről mint
éhes kis csukákról emlékezik, forradalmi verseket ír, melyeket ugyain még sohasem
olvastak, legfeljebb ha a címét hallották egyilknek-másiifcn'alk. Adyt leginkább azok-
ból a cikkekből ismerték, melyekiben Rákosi Jenő igyekezett őt a maradi közép-
osztály házi újságja, a Budapesti Hírlap hasábjain kirekeszteni a magyar irodalomból.

Koller Imréné fel is Vetette neki a kérdést, hogy amiért olyan érthetetlenek
a versei. Ady ezen elmosolyodott, nem magyarázott, nem cáfolt semmit. Ügyis
meddő dolog lett volna meggyőzni a kérdezőt, hogy a hiba nem ia versekben, hanem
az olvasókban van. Enyhe kézlegyintés kíséretében csak ennyit mondott: Majd meg
fogják érteni, ha emléktábla hirdeti a nevemet, — talán éppen ezen a házon is.

Szóba került a völegényjélöltnek, Gebhardtnak dedikált költeménye, a Fal,
föl, uram. Ezt sem ismerték, és csak la házikfeasszGny hívta fel rá a figyelmet.
Idézi is: ,

Néha-néha, úgy-úgy elszéled
Dölyföm, rangom, nevem, hitem
És semmiben,
Már-már 'semmiben
Sem bízok és szűnök valómban.

Mély kétségbeesés csendül ki a költeményből, de a vendégtárpak számára ez
is kínai nyelven íratott.

— Majd Fránya megmagyarázza — vetett véget Ady a további beszélgetésnek.
(Franyó Gebhardtnak a becéző neve volt.)

A vacsora után .csoportokra szakadt a társaság. Az idősebbek a cseréplkályha
köré húzódtak, hol vígan duruzsolt a tűz. Korán bekövetkeztéik a 'hűvös, őszi napok,
nyirkos is volt az idő, jól esett a meleg szoba. Eleinte Ady üs az öregek közé ült. Itt
hamarosan politikára fordult a szó. Az egyik vendég Tiszát szidta, akiről Adynak
sem volt jó véleménye.

A háziasszony a zongorán Chopint játszott. Adyt nem túlságosan érdekelte
a lágy muzsika, és csak akkor lett fiigyelmesefbb, amikor magyar nótákra került a
sor. Béla papa — így hívták baráti köriben Kozmutza Bélát — egyszer csak karon
kapja Adyt, és átviszi a fiatalokhoz. Klarissz észreveszi, 'hogy Ady a zongora mellett
van, és hegy kedveskedjék nektf, el játssza Papp Viktor kótájából Ady híres versét.
Az én két asszony'om-at. A versnek alig volt valami hatása, de a muzsika megfogta
a hallgatókat.

Az egyik járásbíró, Marosy Endre elhozta a Lehel-kávéházból a cigányt.
Homoki Aladár bandája híres-neves volt az egész Jászságban. Németországot is be-
járta, és ez külön rangot adott nekik a környék többi cigányai között. De rá is szol-
gált Aladár énre a megkülönböztetésre.

Hasztalan igyekezett a prímás kicsalmi Adyfoól, hegy mi a kedves nótája, az
csak hallgatta a cigányt, és hagyta játszani a maga kedve szerint. Egyszer csak
valaki nótát rendelt: Befiítta az utat a hó ...

Ady lassan felemeli a fejét, nagy barna szemeit Aladárra veti, és úgy hallgatja
a szép, régi magyar nótát. Aztán szinte alig hallhatóan maga is belédudol néhány
szót: Céltétanul fut a faikó ...

Egy idő múlva Aladár jászsági nótákba kezd. Nagy élvezettel hallgatja a
költő a sok ismeretlen melódiát, mintha valami ősázsiaii emléket kutatna bennük.
Különösen tetszik neki a helyiké jász nótia, hogy:

Én vagyok a jászsági fi,
Nem parancsol nékem senki.
Sem a Jászság, sem a Kunság,
Sem a szolnoki bíróság.
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Hajnalfelé oszladozni kezd a társaság. Ady, Kozrrmtza és Gelbhardt hazakí-
séflilk Kofier Imrééket. Nem kell nagy büztiatgatás, ide iis 'betérnek egy pdhár itökára.
Utánuk ballag a cigány is. A korábban kisisé fáradt, bágyadt Ady itt ráparancsol a
prímásra: Húzd a legszebb magyar nótákat! Tudod-e, Aladár, azt a nótát a Gacsaly
Pesbáról?

És már száll is a nóta Gacsaly Pestáról, aki nagy legény volt, s nadrágszijja
hét likna szólt.

A hangulat tovább emelkedik. Ady fesztelen jókedvében rágyújt Koller Imre
öreg pipájára. Egy szippantás után félreteszi

Már erősen világosodott, amikor Adynak az az ötlete támadt, hogy kocsikáiini
kellene.

Vertes Gerzscm bácsi, a mostani nyugaílmazott börtönmester abban az . időben
Kollerék kocsisa volt. Jól emlékszik erre a kerareggeli kirándulásra. Getohardt va-
lahol levált a társaságtól, és a kocsiba már csak Ady és Kozmutza ült be.

Gyerünk valahová ki a szabadba!
Ütjük a Fő-téren vezetett keresztül. Itt már gyülekezett a koránkelő piacozó

nép. A két utas leszállt, megvásárolt egy nagy kosár almát, és úgy folytatták útju-
kat tovább Jászjákóhalma felé. Kihajtottak egészen a külső. Tarna-hídig, de a község
bejáirata előtt visszafordították a hiintót.

Mire a városiba értek, már javában állt a piac. Vasárnap reggel volt, és ün-
neplőbe öltözött gyerekek szállingóztak a Nagytemplom felé. Adyék leszálltak, és
elkezdték a gyerekek közt osztogatni a szép páros almát. A nagy tülekedésben a
fiatalság majd összetaposta egymást, alig lehetett rendet teremteni köztük. Veres
Gerzsont csak faggatták a népek, ki ez a két bolond, aki korán reggel almát osztogat
a piacon. Akkor még Gerzson bácsi se igen tudta, hogy kik a vendégek, annyit
tudott csak róluk, hogy valami pesti urak, talán olyanok, akik az újságot csinálják.

Kis időre benéztek még a Lehel-kávéházba. A nagy ablak elé telepedtek, és
onnan szemlélgették a vasárnapi kisvárosit.

Kilenc óra tájban vetődtek haza. Gyorsan ágyba bújtak, és alvással, meg
lustálkodással töltötték el a napot.

Délután egy csésze feketére összejött még Kolleréknál a család néhány jó-
barátja. Ady álmos volt, fáradt volt, alig-alig vett részt a társalgásban. Közben el
is vonult, állítólag levelet írt, amit még a délután folyamán a postára küldött. Úgy
emlékeznek rá, hogy a Népszavának küldte.

Ady lés Kozmutza az esti vonattal visszatérteik Pestre. A vasútállomásnál egy
kis diákgyerek ismerte fel a költőt. A kisdiák már látta Adynak Székely Aladár
készítette fényképét, és. olvasott is tőle néhány verset. Nem sokkal előbb kapta meg
a Galilei-kör fennállásának ötödik évfordulójára kiadott kis sárgaszínű füzetet Ady
három márciusi költeményével. Ezt a "füzetet ma is kegyeleteseh őrzi, ugyanúgy,
mint a képet, melyet az állomás fakorlátjához támaszkodó Adyról vésett jó negyven
évvel ezelőtt az emlékezetébe.

Ady és Kozmutza az esti vonattal visszatértek Pestre. A vasútálibimásnál egy
maradt. Ezzel véget is ért Ady jászberényi kirándulása, vagy alhogy ma mondanánk,
— berényi vikendje.

1914. januárjaiban volt Klarlssz és Gebhardt eljegyzése. Erre Ady a berényi
látogatás epilógusaként az alábbi táviratot küldötte;

KOLLER TÁBLABÍRÓ JÁSZBERÉNY
KEDVES KLARISSZ ELJEGYZÉSÉHEZ FOGADJÁTOK, BÁTYÁM,
ÖRÖMBEN FAKADT JÓKÍVÁNSÁGOMAT. ÁLDÁS RÁTOK, MIND
MEGÉRDEMLITEK. KÜLÖN HÖDOLAT MENYASSZONYNAK ÉS
ANYJÁNAK. ADY

Az elsáirgult táviratlápot egy dedikált fényképpel és egy kéziratban maradt
verssel együtt ma is ereklyéi között őrzi a közben Csehszlovákiáiba szakadt Koller-
család.

Németh Ferenc
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Kevés írót ismer a magyar irodalomtörténet, aki olyan szorgalmasan járta az
országot, olyan szenvedélyesen tanulmányozta a magyar életet, mint — Móricz Zsig-
mond. Nemcsak azt vallotta, hogy „gyalogolni jó", hanem azt is, hogy a valóság
csak élményekből ismerhető meg. Elmaradhatatlan kis jegyzőkönyvei tanúskodnak
arról a töménytelen anyagról, melyet összegyűjtött, sőt — így vagy úgy — fel is
használt írásaiban.

Országjáró útjai során nem egyszer elvetődött Szolnokra is. Mesélik, hogy
be-foeült a megyei árvaszéki ülnök irodájába, és figyelmesen hallgatta a sorban jövő
feleket, akiknek beszéde mély emberi indulatokról, nagy szenvedélyekről, a nyciTmk-
ban járó sok-sok zűrzavarról, elesett emberek szomorú életéről rántotta le a leplet.
Az is előfordult, hogy bekapcsolódott a 'beszélgetésekbe.1) Szolnoki látogatásaira
sokan emlékeznek: néhány fénykép és levél is őrzi a szolnoki napokat. Bár nincs
ebben semmi különös — talán minden valamáré való magyar város elmondhatja
mindezt magáról —, Móricz életművének, életének teljességéhez ezek is hozzátar-
toznak. Ezért közöljük őket.

A két első fénykép 1941-<ből való. Szolnok legnyomorúságcsább részeit kereste
fel. Főképpen azt kutatta, hogy élnek, 'laknak itt az emberek. A 2. kép is azt örökíti
meg, mikor Nagy István meséli el családja nyomorúságos életét a nagy írónak, aki-
vel — mint a szemtanúk mondják — sokkal közvetlenebb, 'őszintébb hangon tudott
beszélni, mint a kíséretében lévő hivatalos személyekkel. A kép is azt mutatja, hogy
a jegyzőfüzet nagy munkában volt e beszélgetés alatt. . . E látogatásai és az itt szer-
zett tapasztalatok nyomán alakult ki benne az elgondolás: meg kell teremteni az
olcsó építkezések lehetőségét, mert csak ilyen módon tüntethetők el a nyomor-
tanyák, csattá így lehet emberhez méltó környezetet teremteni e városrészek lakói-
nak. Ekkor vált a szénporos téglaégetés szenvedélyes propagálójává. Minden alkal-
mat megragadott ötlete terjesztésére; még a MÁV Járműjavító 1941. "március 5-én,
a szolnoki csata évfordulójára .rendezett ünnepélyét is. Itt is megjelent, az ünnepi
beszéd után felszólalt, s a nép- és családvédelmi alap keretében folyó szociális akció-
ról, a falukutatás révén szerzett tapasztalatairól, a 'népfőiskoláról, msg a széruporos
tégla, a „pécsi tégla" égetéséről beszélt.2)

Egyik 1941-es látogatásához 'kapcsolódik a facsimilében közölt levél, melyet
a Tisza Szálló levélpapírján elutazása előtt egyik szolnoki ismerősének — barátjá-
nak és tisztelőjének — írt. Egy kényszerű, de ártatlan „csalás" is van a levél hát-
terében: Móricz megköszöni a szíves fogadtatást, a Tisza Szállóban tiszteletére ren-
dezett vacsorát. Soha sem tudta meg, hogy mindezt nem a polgármester, a város
vezetősége űzette, 'hanem. — a levél címzettje. Szégyelltek megmondani neki, hogy
a város vezetői vajmi keveset törődtek azzal, hogy a nagy regényíró jön-e Szolnokra
vagy sem, jól érai-e ott magát vagy sieim...

A 3. fénykép 1942. júliusában ikészült Móricz Zsigmondról a Tisza Szálló kert-
helyiségének árkádjai alatt. Éppen Végvári Árpádnak, a Magyar Távirati Iroda
munkatársának nyilatkozik. A társaságában lévő hölgy: Csibe (Móricz Erzsiké).
Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Liapok írja, Móricz a nyár egy részét a
városiban töltötte. Július 6-tól minden nap Baginé Drexler Mária könyvkereskedé-
sében előfizetéseket gyűjtött. A nap egy más szakában a Tisza Szálló halijában volt
található, ahol a Kelet Népére fogadott el előfizetésieket.3)

1942. szeptemberében halt meg, s így nem 'lehetetlen, hogy a kép az utolsó
félvétel, mely róla készült.

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Lapok, 1941. III. 9.
2. Szolnok és Vidéke, 1941. III. 5.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Lapok, 1Í42. yil. 4.
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HOTEL TISZA
SZOLNOK

SYŰGYfOCDO -- HEI16Í0EB
BAINS THERMAUX - MEDICINÁI OATHi.

Szolnok,
TEIEFON 360

Móricz Zsigmond levelének első oldala

Móricz Zsigmond levelének második oldala
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1. kép 2. kép

3. kép
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