
Ady-emlékek Jászberényben

A JÁSZKUNSÁG III. évfolyamában „Emlékezetes látogatások" címen .Németh
JFerenc cikket közölt Ady Endre jászberényi látogatásáról, s közreadott egy rövid
naplófeljegyzést, amelyet Gyárfás. István neves jászkun történetíró leánya egy Pesti
Hírlap Naptára rovataiba jegyezgetett az alábbi szöveggel: „1913. október 11-én érkezett
meg Jászberénybe Ady Endre dr.ICozmutza Béla, a Városmajor-szanatórium igazgató-
főorvosa és Gebhardt Ferenc egyetemi m. tanár társaságában. Az állomásról egyenesen
hozzánk jöttek s nálunk társaságban töltötték az estét".

A cikk nyomán azóta - 1958-tól - emléktábla is jelzi a Koller-féle házon Ady
látogatását.

Az idézett cikkben a szerző saját emlékei alapján is részletezi Ady Endre jász-
berényi látogatását, közli Ady Endrének Budapestről 1914 januárjában Jászberénybe
küldött táviratának szövegét, s írását a következő mondattal zárja: „Az elsárgult
táviratlapot egy dedikált fényképpel és egy kéziratban maradt verssel együtt ma is
ereklyéi között őrzi a közben Csehszlovákiába szakadt Koller-család". Ezek a sorok
hívták fel a figyelmet arra, hogy ezeket a Jászberénybe elszármazott Ady emlékeket
és kéziratot megkeressük és - ha lehetséges - a családtól a múzeum számára megsze-
rezzük. Ezért 1963-ban elutaztam Csehszlovákia nyugati szélére és ott Karlovy-Vary
környékén lévő községekben kellett - pontos cím hiányában - a családot megkeresnem.
Hosszas keresés után tudtam meg, hogy Liberecbe költöztek. Több napos utazgatás,
keresés után végre megtaláltam Koller Klariszt lányával, unokájával, akik végtelen
kedvesen fogadtak. Részletesen elmondták a jászberényi látogatás minden kis emlékét
és kézbevehettem azokat az ereklyéket, amelyek Ady jászberényi tartózkodásához kap-
csolódnak. Sőt az a nemvárt meglepetés is ért, hogy a dedikált Ady-fényképet (1. sz.
fénykép) és Ady táviratát (2. sz. fénykép) megkaptam a Jász Múzeum részére - mint a
család és Németh Ferenc ajándékát -. A dedikált verskéziratot a Petőfi Irodalmi
Múzeum részére kértem el. Szövege nem teljes egészében alkalmas folyóiratunkban
történő közreadásra. így csak az egyik versszakát közöljük:

uÓb, be fölösleges,
De nagyon hasztalan
Mi szegény életünk,
Mindegy ha nincs, ha Van"

A költemény Ady egyik írói álnevével - Diósady András - van jelezve. A ceru-
zával írt versen az alábbi dedikációt olvashatjuk a sorokon kfcresztülírva: Gebhardt
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Pranyönak szeretettel Bandi". S ugyancsak az ő nevét találjuk Székely Aladár köz-
ismert Ady fényképe alatt (i. fénykép):

„Az én nagyszerű, nagyon kedves, nagyon
őszinte Gebhardt Franyó barátomnak
hűséggel

Ady Endre"

Gebhardt Ferenc nevét és Adyval való kapcsolatát eddig csak az Ady összes ver-
seiben lévő Föl, föl uram című vers dedikációja jelezte. A fenti dokumentumok alap-
ján viszont joggal következtethetünk arra, hogy Adyval szorosabb kapcsolatban állha-
tott. S valóban. Koller Klarisz elmondása szerint a Városmajor-szanatóriumban, ahol
Ady is betegeskedett gyakran megjelent az igazgató Kozmutza dr. társaságában
Gebhardt Ferenc egyetemi magántanár orvos is, aki Ady baráti köréhez tartozott.
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Jókedvű, jószívű, szociális gondolkodású ember és kitűnő orvos volt, aki a szanató-
rium igazgatóját távollétében gyakran helyettesítette.

Ebben a baráti társaságban szövődött az a kapcsolat Koller Klarisz és Gebhardt
Ferenc között, amely Ady jászberényi látogatását eredményezte. A látogatás után nem
sokkal már az ifjú pár házasságához küldte Ady Budapestről 1914. január 29-én az
alábbi szövegű táviratot (2. fénykép):

„Koller táblabíró
Jászberény

Kedves Clarisse eljegyzéséhez fogadjátok, bátyám örömben
fakadt jó kívánságomat. Áldás rátok. Mind megérdemlitek.
Külön bódolat menyasszonynak és anyjának.

Ady"

A távirat természetcsen a postai gyakorlatból kifolyólag nem Ady kézírása, hiszen
az a budapesti postahivatalnál maradt, de a megfogalmazás, a tömör, adys szöveg
értékes Ady-dokumentummá teszi.

Folyóiratunk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy ezeket az értékes Ady-doku-
mentumokat részletesebben ismertessük, hiszen Koller Klarisz elmondásából gyűjtött
anyag igen érdekesen egészíti ki és hitelesíti Ady működését, szanatóriumi éveit
1913-14-ben. Erre majd más helyütt keresünk lehetőséget. A csehszlovákiai utunkról
Jászberénybe visszahozott Ady-fénykép és távirat azonban a Jász Múzeum állandó
kiállítását fogja gazdagítani, mint értékes irodalomtörténeti emlék.

KAPOSVÁRI GYULA

SZOLNOK MEGYEI REPERTÓRIUM
(1964. júl. 1—1964. szept. 30.)

POMPOB Istvánná: Sikeres vizsgák az esti BORZAK Lajos: Kunsági város esőben és
egyetemen. Sz. Néplap, 1964. Júl. 1. 15. évf. eső után. Sz. Néplap, 1964. júl. 8. 15. évf. 158.
152. sz. 3. p. sz. 3. p .

[L.EPIES György] (1. gy.): A Szolnok me- [HERNÁDI Tibor] — hernádi — : Tízezer
gyei szállítási bizottság válaszol — Lehet n a p " Kunmadarason. Üj magyar íilm forga-
3230 nappal több? Népszava, 1964. júl. 2. 92. tását kezdik meg ma megyénkben. Sz. Nép-
évi. 153. sz. 1. p. lap, 1964. júl. 8. 15. évf. 158. sz. 5. p.

[BORZAK Lajos] B. L.: „Az öntözés most FÁBIÁN Péter : Az új félév lehet fordulat
terméstöbbletet jelent". Sz. Néplap, 1964. júl. is. Sz. Néplap, 1964. júl. 9. 15. évf. 159. sz
2. 15. évf. 153. sz. 1. p. 3. p .

BORZAK Lajos: Nehéz nyár Bánhalmán. [MATHÉ László] — m. 1. — : Boldogházi
Sz. Néplap, 1964. júl. 3. 15. évf. 154. sz. 1. p. bosszúságok. Sz. Néplap, 1964. júl. 10. 15. évf.

[MATHÉ László] — m. 1. —: Baráti segít- 160. sz. 3. p.
ségnyújtás a határban. Sz. Néplap, 1964. Júl. [ERDÉLYI György] — egy — : A községi
3. 15. évf. 154. sz. 3. p. körzeti szpartakiádokról. Sz. Néplap, 1964.

[MOLNÁR G. Péter] M. G. P. : Pygmalion. júl. 11. 15. évf. 161. sz. 4. p.
A Szolnoki Szigligeti Színház budapesti ven- .SYÖRFFY Lajos: Nemes Csekö Gergely
dégjátéka. Népszabadság, 1964. júl. 4. 22 évf. '-íragédiája. Sz. Néplap, 1964. júl. 12. 15. évf.
155. sz. 8. p. 162. sz. 10. p .

TÖTH László: Ismét a szolnoki campingről. BOGNÁR Gyula: TV-nézés után tapaszta-
sz. Néplap. 1964. júl. 4. 15. évf. 155. sz. 6. p. latcsere. Sz. Néplap. 1964. júl. 14. 15. évf. 163.

[RIDEG Gábor] — rideg — : Az utolsó mé- sz. 5. p.
zeskalácsos. Sz. Néplap, 1964. júl. 5. 15. évf. BORZAK Lajos: Aratás és vetés a Tiszán.
156. sz. 8. p . Sz. Néplap. 1964. júl. 15. 15. évf. 164. sz. 3. p .

MAJNAR: József: A Pletykafaluban, a vá- VARGA Viktória: A helyiipar és az ipar-
ros peremén. Sz. Néplap, 1964. júl. 7. 15. évf. politikai tevékenység néhány problémája,
157. sz. 5. p. Sz. Néplap, 1964. júl. 16. 15. évf. 165. sz. 3. p .

|BÖCZ Sándor] B. S.: Aratási körúton. [HERNÁDI Tibor] — ht. — : Szakszervezeti
Szolnok megyében is szükség van a gépek és könyvtárosok között. Sz. Néplap, 1964. júl.
a kézikaszások együttes erejére. Népszabad- 16. 15. évf. 165. sz. 5. p.
ság. 1964. júl. 8. 22. évi. 158. sz. 4. p . [FABIAN Péter] (F. P.): Miniszteri döntés

TÖTH Benedek: Bizalmi válság Szelévé- határozza meg az Aprítógépgyárban a töváb-
nyen. Népszabadság, 1964. júl. 8. 22. évf. 158. bi tennivalókat. Sz. Néplap, 1964. júl. 17. 15.
sz. 4—5. p. évf. 166. sz. 1. p.
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