
tartott, a „szabad haza, Magyarország szabad polgárainak". Tudta, hogy szavait sok-
szor hallgatják el, még többször siklatják félre, mégis üzent, amíg tehette, igyekezve 
iminél több „magot vetni a jövőnek", mert — egy száműzött társának küldött korábbi 
vigasztaló szavai szerint — „a haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz". 

Bízott bennünk, legyünk méltók a bizalmára. 
Szabad György 

Nagyváradtól Adyfalváig 

Utazni, látni, tapasztalni, ú j ismereteket gyűjteni haj tot t a vágy a Kárpátok felé. 
Nagyvárad az első város, Bihar megye — vagy mint ahogy a nép nevezi, Biharország 
— székhelye, Erdély kapuja. Ezt a Bihari síkságot jól ismerjük a történelemből. Hí-
res hajdúfészek volt ez, húsz hajdúközség Bocskai Istvánnak, a dicső erdélyi feje-
delemnek a telepítése. A város eszembe ju t ta t ja a szent életű László király emlé-
két, kinek neve köré legendák fonódnak. De ez a t á j adta Arany János tollára Toldi 
Miklóst és hősi tetteit is. 

László király városa a sebes Kőrös mentén terül el, és piros villamosai vígan csi-
lingelnek a folyót átívelő hidakon. Lüktető életű nagyváros ez. A Kőrös part jától nem 
messze áll a nevezetes Szent László templom, előtte pedig ott áll a hatalmas ural-
kodó monumentális ércszobra. 

A Kőrös pa r t j án áll az állami színház, amely ma is Erdély egyik legjelentősebb 
művészeti központja. Az épület előtt látható Szigligeti Edének, a magyar népszínmű 
megteremtőjének mellszobra. Minden utca, tér, tar togat számomra valami megle-
petést. Az egyik tér sarkán Ady Endre szobrát pillantom meg, mögötte pedig ott áll 
az Ady Múzeum. Levelek, kéziratok, fényképek, az i f jú Ady szárnypróbálgatásaitól 
egészen a for radalmár Adyig. Neve, a lakja , szelleme ma is itt él a város falai között, 
s a kávéház is megvan, amelynek asztalánál a Nagyváradi Napló cikkeit írta. Erről 
tanúskodik az épület falán levő emléktábla. 

Nagyvárad 1906-ban 
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A szülőház Érdmindszenten 

Ehhez a városhoz kapcsolódik a tanár-költő Juhász Gyula emléke is, ki innen 
vitte magával a fá jdalmas és reménytelen szerelem emlékét Ságvári Anna, az örök 
Anna iránt. A Kőrös bal par t ján pedig egy gyönyörű templom kecses tornya maga-
sodik az égnek. A templom hátsó falán emléktábla hirdeti, hogy a török uralomtól 
való felszabadulás kétszázadik évfordulójának emlékére emeltette a városi tanács. 

Utunk innen északnak fordul, a Szilágyságba, Irány Érdmindszent, vagyis Ady-
falva. Nagykárolynál térünk le a főútról, ma jd egy húszkilométeres útszakasz után 
Erkávás községnél vége szakad a világnak. Következik Adyfalva. Az álmos, lápos 
vidék, a rakoncátlan Ér eldorádója. 

Innen csak gyalogszerrel közelíthetjük meg Ady szülőfaluját , mert itt megállt a 
történelem és béklyót vetett a fejlődésre1. Hat kilométer a kis falu, három tornya 
hívogatóan int felénk, mintha csak biztatná az elfáradt vándort . Az úton elgondol-
kodom. Vajon hányszor tehette meg az utat Ady Nagykárolyba vagy Zilahra az is-
kolába? Hányszor röpítette a homokfutó, ha a „két öreg" látogatására indult. Mert 
az Ér azóta is ugyanúgy birtokolja a vidéket és októbertói márciusig sártengerré vá-
lik a tá j . 

És íme máris robog felénk a homokufutó. A két szürke tüzesen vágtat s a hátsó 
ülésen ott ül Ady: a kisdiák, a szerkesztő, a forradalmár. „Gyakran vagyok Érdmind-
szenten, ha nem is sokáig. Nagyon szeretem és féltem azt a két öregembert, akik az 
anyám és az apám." — í r ja 1913-foan egyik önéletrajzi vallomásában. De a képzelet 
vándora mégsem ő. Elsuhan mellettem a hintó, s sajnos nem Ady tekintetes úrral . 
Tán valami hivatalbéli ember igyekszik Érdmindszentről Érkávásra. A látomás el-
múlt, és íme előttem áll a falu első háza. 

Zörgetésemre előjön a gazda s tőle érdeklőélöm Ady szülőháza felől. „A magyar 
templom mellett megtalálja az úr" — hangzik a válasz. Kissé szokatlanul tűnik ez a 
csallóközi fülnek. Magyar templom? Mivel mifelénk van református és van katolikus 
templom. De magyar templom? Ilyen nincs! Űj, tarka világ ez, a vallás egyben 
nemzetiséget is jelent. Erdélyi utamon megtanultam tehát az első ú j fogalmat. 

A református templom közelében valóban ráakadok Ady szülőházára, ra j ta a 
költőnek kijáró emléktábla. Itt van tehát a bölcső, amely ringatta a síró kisdedet. Sze-
gényes kis hajlék, mert hiszen semmiben sem válik el a falu többi portájától . Tán 
rendezettebb, gondozottabb, de így is szegényes. Hiszen szegény maga a község is, 

Az évfordulóra megépítették a bekötőutat. (Szerk.) 
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kevés a termés és sok a sár. Valóban hétszilvafás kur ta nemesek voltak az Adyak. Itt 
értettem meg teljes valódiságában, hogy miért vallotta magát Ady Endre bocskoros 
nemesnek. Innen az Ér part járól hozta magával s szegények sorsközösségét és a két-
nyelvű falu formálta internacionalizmusát. Innen a végekről, ahol az Alföld rónasá-
gai találkoznak Erdély hegyeivel, indult el Ady Endre megváltani Magyarországot. 
Király István í r j a : „Messziről, az elmaradott falusi Magyarország mélyeiről, m a j d -
nem a középkorból érkezett a század tereire. Nemcsak a kurucos-szabadságharcos ha-
gyomány korához megkötő szép, igaz színeit véste mélyen beléje a szülői ház, a kur -
tanemesi öntudattal élő nagyparaszti, érmindszenti Ady-familia, m a j d ezt követően 
a nagykárolyi és zilahi iskola s a debreceni j ogakadémia . . . A végeken élve egy-
szerre látta meg Ady Párizst és Érdmindszentet, a fényt s a sötétséget, az ember von-
zó lehetőségeit, s a nyomorba vesző elesettséget." Ezt a falut muta t j a be a Séta böl-
csőhelyem körül című versében. Minden szava igaz. Amennyire elesett, szegény, a 
nyomor határát súroló életet adott lakóinak ez az Ér menti kis falu, annyira, sőt annál 
inkább szerette, mindenhonnan visszatért, visszamenekült ide: 

Ez itt a falu, az én falum, 
Innen jöttem és ide térek. 
Mindszentnek hívják hasztalan, 
Mert minden gonosz rajta van, 
S itt, jaj, átkos, fojtó az élet. 

Ezzel a versével mutatta be fa lujá t Lédának, amikor 1908-ban közösen hazalá-
togattak Érmindszentre. Hogy mennyire áldat lan állapotok uralkodhattak a század-
fordulón Ady falujában, azt lejobban a jelenkor igazolja: máig sem volt járható ország-
út ja . így aztán mi is gyalogszerrel tettük meg a hat kilométeres útszakaszt. Érdemes 
idézni Vezér Erzsébetet, aki szintén személyes tapasztalatai alapján í r j a : „Aki sze-
kéren teszi meg az utat — és az év nagy részében ma is még ez az egyetlen közlekedési 
lehetőség —, az felejthetetlen gyakorlati oktatást kap arról is, hogy a hepehupás 
egyáltalában nem szinonimája a dimbes-dombosnak. . ." Érmindszent Adynak azon-
ban nemcsak a szülőföld emlékeiből táplálkozó élményforrás volt, hanem egyetlen 
állandó lakhelye, ahová, ha csak napokra, hetekre vagy hónapokra, de mindig vissza-
tért. Az ősi föld, a szülőföld csodálatos erejét érezhet jük meg a Föl-földobott kő cí-
mű verséből: 

Föl-földobott kő, földedre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad. 

Mindig elvágyik s nem menekülhet, 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 
S fölhorgadnak megint. 

Tied vagyok én nagy haragomban, 
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 
Szomorúan magyar. 

önéle t ra jzában maga Ady is leírja fa lu jának áldatlan állapotát: ,,A szilágysági 
Érmelléken, e r re mifelénk, soha nincsenek járható utak, s olykor nyáron is mintha 
Mandzsúriában élnénk. Nálunk minden eseménynek az az értékmérője, javít-e vala-
mit az utainkon, melyeknek sarába hat ökör is belepusztul. Avagy nyáron olyan vá-
gásosak, göröngyösek lesznek az utak, hogy a tengely is könnyen eltörhet, de minden-
esetre elgörbül. Nyáron néha megengesztelődnek az utak, ha a nap nagyon pazar, de 
ilyenkor meg olyan por van, hogy London köde semmi ehhez képest." 

Ebben a nehézsorsú faluban élt és gazdálkodott az Ady család, mintegy 70 holdnyi 
birtokon. Az Alföldön ez óriási vagyonnak számított volna, itt azonban csak a szű-
kös megélhetést biztosította. A költő írja nemzetségéről: „Az Ady-család a Szilágyság 
egyik legrégibb családja, ősi fészke: Od, Ad, később Diósad, s a terjedelmes Gut-Keled 
nemzetségéből v a l ó . . . Régi vagyonos és rangos helyzetéből hamarosan lecsúszott, s 
már a XVI. századtól kezdve a jobbféle birtokos nemes úr kevés köztük, de annál 
több a majdnem jobbágysorsú bocskoros nemes." Innen tehát az ihlet, az eszmei töl-
tődés a Dózsa György unokája című vershez. „Valamikor — folytat ja —, régi írások 
szerint, jeles és gazdag família v o l t u n k . . . Anyai részről csupa pap, diákos, poétás 
ember az ősöm, a protestantizmus óta kálvinisták. Anyai nagyapám pap volt ebben 
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a faluban, Érmindszenten, ahol születtem, az apám a belső Szilágyságból került ide az 
anyámhoz." 

Nemcsak szülőföldjét, a szüleit is megörökítette. Az apjá t inkább tisztelte és bá-
multa erős hitét, mellyel a harcot vívja ezzel a nehéz földdel: „Nagyszerű úr ám az 
apám, családjának egyetlen tagja, aki elrúgta volt magától a latin iskolát, ennek 
folytán zabolátlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt." 

A nyakas kálvinistában azonban élt annyi felvilágosult szellem, hogy Bandi fiát 
többirányú iskoláztatásban részesítse. Érmindszenten a református iskolából átíratta a 
katolikusba, s majd gimnáziumi fokon a piarista nagykárolyi iskolát az ősi refor-
mátus kollégium követi Zilahon. Hark Ferenc, aki húsz esztendeig tanított Ady falu-
jában, mondja a költő diákéveiről: „Édesapám, Hark I s t v á n . . . mesélte hogy talán ő 
olvasta Ady Endre első versét, amikor az egyik kislány azzal az árulkodó bejelentés-
sel szaladt hozzá, hogy „tanító bácsi, Ady Bandi verset ír!" Amikor aztán a kisdiák 
elkerült Nagykárolyba a piaristákhoz, latinból bizony jól megegzamentálták. De Ady 
Bandi nem hozott szégyent régi mesterére. Dicsérték is a piaristák Hark István ta-
nító úr előtt: „A maga tanítványa, kolléga úr, többet tud latinból, mint a mi gimna-
zistáink." Érdemes meghallgatnunk a tanító úr fiának, Hark Ferencnek visszaem-
lékezéseit: „Huszonhét évvel volt idősebb nálamnál. Befutott költőként ismertem meg 
őt. Egyszer itt a szomszédban, Somogyi Bandiéknál játszottunk, éppen akkor érke-
zett haza Ady Endre — széles kar imájú, nagy kalappal, sápadtan, beesett szemekkel. 
Megállt a kerítés mellett, rám nézett, s azt kérdezte: „Te nem a Hark Ferike vagy-e?" 
De igen — mondtam. Erre kézen fogott: „Na gyere velem, mert megyek nálatok." 
Soha úgy el nem ment innen, Mindszentről, hogy apámat fel ne kereste volna. Utol-

A szülőházban (Nagy József felvétele) 
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jára is felkereste apámat , s arra kérte, játsszon valamit a templom orgonáján. Na-
gyon szerette hallgatni az orgonát. Emlékszem előbb én fúj ta t tam, aztán odaállt Ady 
Endre, s ő fujtatott . Akkor mondta az édesapámnak: »Tanító bácsi, beteg vagyok, na-
gyon beteg . . .« Többet nem találkoztam ve le" 

Mi is elbúcsúzunk Érmindszenttől, Ady falujától. Lelkünkben és elménkben egy 
csodálatos nap élményei gyűrűznek. Száz esztendő pergett le az idő rokkáján azon 
nevezetes nap óta, amikor 1877. november 22-én, a szülőház utcai szobájában fel-
sírt az ú j idők énekese. Az ő emlékét keresve róttuk le tiszteletünket itt, ahol él a 
genius loci — a helytörténet szelleme. A test elporladt, a lélek mécsese kialudt, de a 
szellem világa él. Él i t t Érmindszenten a madarak dalában, a ringó búzakalászok su-
sogásában és az Ér habja inak csobogásában. A búcsú szavait pedig ad juk át eszmei 
örökösének, József Attilának, aki így ír az Ady emlékezete című versében: 

Teste a földé. Földmívesé lelke, 
ezért koppan a kapa néhanap. 
Sírja három millió koldus telke, 
hol házat épít, vet majd és arat. 
Verse törvény és édes ritmusában 
kő hull s a kastély ablaka zörög, 
eke hasít barázdát új húsában, 
mert virágzás, mert élet és örök. 

Dr. Szénássy Zoltán 

Ady-emléktúrán Romániában 

Az 1976. évi nagy sikerű csehszlová-
kiai Rákóczi-túra u tán 1977-ben Szol-
nok megye honismereti munkásai is-
mét külföldi útra indultak, hogy a jász-
kiséri megyei honismereti központ szer-
vezésében, a megyei és járási szervek 
támogatásával meglátogassák azokat a 
romániai településeket, ahol a 100 esz-
tendeje született Ady Endre élt, illetve 
megfordult. 

Az ötnapos kirándulás első állomása 
Nagyvárad volt, ahol Ady hajdani ked-
venc kávéházában emlékmúzeumot ren-
deztek be. Előtte áll a költő szobra. 
Megtekintése után felkerestük a Bihar 
Múzeumot és a költő írása nyomán hí-
ressé vált Kanonok sort. 

Innét útunk az Érmeíléken át veze-
tett a centenáriumra készülő Ady Endre 
faluba, a hajdani Ermindszentre. Meg-
koszorúztuk a költő szülőházán el-
helyezett emléktáblát. Az épületben 
ot t jár tunkkor már gyűlt az anyag az 
évfordulóra rendezendő emlékkiállítás-
hoz. 

Ezután Nagykároly látnivalóival is-
merkedtünk, m a j d Szatmárnémetibe 
érkeztünk, első szálláshelyünkre. Más-
nap reggel sétáltunk egyet a városban, 
majd Nagybányán át, romantikus he-
gyi utakon érkeztünk meg Zilahra. A 
gimnázium előtt — itt tanult Ady —, 

Ady szobra Nagyváradon 
(Nagy József felvétele) 
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