
Ady emlék Szolnokon"

Egy-egy nagy költő életművéhez a folyóiratokban és könyvekben megjelent,
ismére munkáin kívül számos apró emlék (levél, jegyzet stb.) is hozzátartozik. Nap-
jaink irodalomtörténeti kutatásának is egyik legfőbb feladata, hogy nagy költőink
teljes életművét tegyék közkinccsé. Hasonló ez a munka a letűnt korok épületeit
díszítő mozaik falképek feltárásához: minden apró mozaik darabkára - legyen az
jelentős, vagy kevésbé fontos - szükség van ahhoz, hogy az egész mű világos, átte-
kinthető legyen.

Az Ady életmű kutatásához szeretnék egy újabb adatközléssel hozzájárulni.
1964-ben a szolnoki múzeum birtokába került az elhunyt dr. Kiss Gábor* írásaival
együtt egy hozzáírt Ady névjegy is. Kiss Gábor ifjúi költeményeiből néhányat -,
amelyik később Átokország diákja című kötetében is megjelentek - 1915-ben megkül-
dött Csúcsára az akkor már országos hírű Ady Endrének.

Ady Endre 1915. január 8-án válaszolt neki a Csúcsán feladott névjegyborítékon
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lévő postabélyegző szerint (i. ábra). A rajta lévő címzés nem Ady kézírása, hanem női
kézzel írottnak látszik.

A borítékban lévő nyomtatott névjegykártyán (mérete 9,8x6,8 cm) az alábbi tin-
taceruzával írott szöveg található:

„Kedves Barátom,
örömmel tudatom, hogy versei tetszeni tudnak. Ami bibijük van, utódjaiknál el- (foly-
tatódik a névjegy a másik oldalán) maradnak. Tanuljon meg egészen úgy tanulni poéta-
mintaképeitől, hogy azt senki se vegye észre.

Üdvözli Ady"

A névjegy közepén nyomtatva: ADY ENDRE olvasható. (2. ábra.) Az írás igen
jól felismerhetően Ady sajátkezű írása, s mint ilyen is érték. De a mondanivalója két
szempontból is rendkívül figyelemreméltóvá teszi:

Először mert azt bizonyítja, hogy Ady, az akkor már országosan ismert költő egy
kezdő, ifjú poéta verseit nem dobja el égy udvarias frázissal, vagy anélkül, hanem
sajátkezüleg válaszol neki.

Másodszor, mert ez a válasz, ha terjedelmében rövid is, valójában epigramma-
szerű tömörségével egy olyan általános érvényű tanulságot ajánl az ifjú költőnek,
amely nemcsak neki szól, hanem minden idők minden művészének is. Biztos eliga-
zítás abban a kérdésben, hogyan lehet az elődök nyomdokain a saját, egyéni kifeje-
zésmódhoz eljutni: „Tanuljon meg egészen úgy tanulni poéta-mintaképeitől, hogy azt
senki se vegye észre"!

Ez a kis mozaikdarabka nemcsak Ady költői hitvallásához adalék, hanem emberi
magatartásának is bizonysága.

KAPOSVÁRI GYULA

* Dr. Kiss Gábor Beregszászon született 189ö-t>en, meghalt Szolnokon 1963-ban. Jogi tanul-
mányai után 1920-ban Szolnokra került a városhoz árvaszéki ülnöknek. A Verseghy Irodalmi
Kör egyik szervezője volt. Míves, szépen megformált. Ady hatásokat tükröző költeményeit
öt kötetben jelentette meg. 1944 végén Szolnok polgármesterhelyetteseként a tisztviselői karból
egyedül maradt a helyén. A felszabadulás után Szolnok megyéhez került árvaszéki elnöki
beosztásban.
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