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Tóth Ida 
KIÁLLÍTÁS – Ady Endre

halálának századik évfordulójára
A föltámadás szomorúsága

MindenintimitástnélkülözöttAdy Endre 
1919. január 27-i halála. Esemény lett:
beáramlottakazújságírókésaművészba-
rátokakórháziszobába,azÉrdekesÚjság
fotóriportere,Szőnyi Lajos lefényképezte 
a halottas ágyon fekvő Adyt, Ferenczy 
Bénirajzaacsukottszemű,felkötöttállú
költőtábrázolja,Beck Ö. Fülöp és Vedres 
Márk halotti maszkot készített. Közben
Móricz Zsigmond ceruzát ragadott, és
megörökítette, milyen érzéseket és gon-
dolatokat vált ki belőle barátja halála:
„Egy merev test a puszta ágyon, mélyen  
a vaságyon, fekete szegény tetem, egy 
lepedővel betakarva...” Ady Endre az
otthoni,családikörnyezethelyettaLiget
Szanatóriumbanhaltmeg,ésazonnalírá-
sok,fényképek,rajzokésszobrokpróbál-
tákátmentenilényétazörökkévalóságba.
APetőfiIrodalmiMúzeumemlékkiállítá-
sán is tárgyiemlékek, írásbelidokumen-
tumok, filmfelvételek és versek vezetik 
a látogatót a halál pillanatától az út vé-
géig, amikorAdy Endre alakja szoborrá
merevültaNemzetiSírkertben.
Azédesanyát,Ady Lőrincnétfájdalma-

sanérintette,hogynemszállíttathatjafia
testétÉrmindszentre,deaztánmegértette,
hogy nem Csinszka ennek az akadálya.
Ahalálhírfutótűzkéntterjedt,akormány
mégaznapanemzethalottjánaknyilvání-
tottaaköltőt,éshatározatothozott,hogy 
atemetésrőlazállamgondoskodik.Móricz 
Zsigmond és Babits Mihály díszsírhelyet

választottaKerepesiútitemetőben,Jókai 
Mórsírhelyévelszemben.ANemzetiMú-
zeum gyászdrapériával borított előcsar-
nokábanravataloztákfölahalottatjanuár
29-én,atemetésnapjáratanításiszünetet
rendeltekelaközépiskolákban.Hatalmas
tömeggyűltössze-mintkorábbanKossuth 
Lajos vagy Jókai Mór temetésén-,deez
a tömeg nem a fegyelmezett, gyászoló
közönségképét nyújtotta: 1919 zűrzava-
ros esztendő volt, a zaklatott életű költő
temetésénhasonlóanzűrzavaruralkodott.
AfelbolydulttömegazArany János-szo-
borcsoportot emberpiramissá változtatta
-mondtaelHegyi Katalinirodalomtörté-
nész a tárlatvezetésen.
A kiállítás középpontjában az a debre-

cenicsónakosfejfaáll,amelyrégi,protes-
tánstemetkezésiszimbólumkénteredetileg
asírhelyetjelölte.Aköltővégremegpihent.
Móricz Zsigmondtól tudjuk: „Ady maga
szakadatlan munkában élte az életét. 
Azagyvelejesohaegypillanatranemszü-
netelt.Apihenésrőlhalványfogalmasem
volt.” A pályatársak már a temetés után 
szorgalmazni kezdték a költő szobrának
felállítását. Megmozdult a művészvilág:
81alkotó113művelvettrésztamegmé-
retésen.Aválasztásnemvoltkönnyű,de
végül Csorba Géza Ady-szobra nyerte
el a bírálóbizottság tetszését. Az avató
ünnepséget filmhíradó is megörökítette
1930 március 23-án, melyből kiderült,
sem a nyugatosok, sem pedig Boncza 

Berta nem vett részt az ese-
ményen. Ők az életet vá-
lasztották: Csinszka, mint
Márffy Ödönné, a barátok 
pedig épp nyugat-matinén
voltakGyőrbenésSopron-
ban,aholalapotnépszerű-
sítő, előfizetőket toborzó
műsortmárnemtudtákle-
mondaniasietveszervezett
szoboravató kedvéért. Ha
a látogató is így döntene,
agyászoshangulatúkiállí-
tás után érdemes átsétálni
a szomszédosAdy Emlékmúzeumba, és
meggyőződni arról, milyen otthonos, 
élhető környezetet alakított ki a költő 
SzámáraCsinszkaaVeresPálnéutcában.

  

A címet rejtvénynek is szán-
hatnánk,ámeláruljuk:Kacsoh 
Pongrácról emlékezünkmeg 
azOrszágosSzéchényiKönyv-
táridőszakoskiállításakapcsán.
Marossélyei Kacsoh Lajos

(1849–1911), főtisztviselő,
és az örmény gyökerű, gyer-
gyószentmiklósiLukácsRóza
gyermekeként születettBuda-
pesten,1873.december15-én.
MivelazédesapátKolozsvárrahelyez-

tékát,KacsohPongrácisakincsesváros-
ban kezdte tanulmányait. A református
líceum mellett a kolozsvári konzervató-
riumban zongorázni és fuvolázni tanult,

Hegedüs Annamária 
Magyar zeneszerző, zenepedagógus,

főreáliskolai igazgató-tanár
zeneelméletre Farkas Ödön, 
a konzervatórium igazgatója,
ismert zeneszerző oktatta.
Környezetéből hamar kitűnt
szervezőkészségével, iskolai
zenekartalapított,amitmaga
vezetett. Bár tehetséges ze-
nésznek,sőtkarmesternekbi-
zonyult,mégisatanáripályára
készült.A kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetemen

abölcsészetifakultásrairatkozott,bölcsé-
szetdoktorioklevelétatermészettudomá-
nyiszakon–summacumlaude–1896-ban 
szerezte. Kisbarnaki Farkas Gyulánál 
doktoráltfizikából.

A tárlat 2020. január 5-ig látogatható 
aPetőfiIrodalmiMúzeumban.

(Forrás: Magyar Idők Lugas melléklete, 
2019.02.02.

A régi csónakos fejfa


