
A lí rai ih le tés ben dús ká ló Kár pát-me den -
cé ben is ne héz olyan te le pü lés re ta lál ni, amit
tö ké le te sebb mû al ko tás idéz ne az em lé ke ze -
tünk be, mint Ér mind szen tet Ady Sé ta böl csõ -
he lyem kö rül cí mû köl te mé nye. A fa lu be mu -
ta tá sát a tá vol ról ér ke zõk ha tár ra cso dál ko zá -
sá val, a Ben ce ne vû domb meg ne ve zé sé vel
in dít ja a köl tõ. A „sze líd, szé les domb s mé la
lan ka” nyu gal mat, kel le mes de rût, op ti mis ta
han gu la tot su gall. Kép ze let ben hûs szel lõ in -
csel ke dik a lá to ga tók kal a nyá ri for ró ság ban,
mi köz ben el ménk be fér kõ zik a rej tõz kö dõ
múlt Eu ró pát for má ló tör té nel me: „Tán klast -
rom állt itt egy ko ron.” Bõ vebb ma gya ráz ko -
dás nél kül is sej ti az el me, hogy a po gány
hon fog la ló kat Eu ró pa ér ték rend jé hez szok ta -
tó ben cé sek lak ták a klast ro mot, akik má ig
kí sér te nek ima há zuk fe hér köd bõl for má ló dó
tor nyá nak ví zi ó já val és a tû nõ idõ ál tal a
múlt ár ká ba süllyesz tett ha rang juk re gé ket
idé zõ, lel ki is me re tet zak la tó hang já val. 

A sze líd ter mé szet il lú zi ó ja és a ta lá -
nyok ba bur kolt év ez red nyi múlt együtt-
valósága paj zán ko dik a ha za lá to ga tó Ady val
és a tár sul mel lé sze gõ dött Lé dá val. Pa tak -
csör ge de zés és múlt be li di csõ ség csa lo gat ja
a fa lu hoz kö ze lebb az al kal mi ven dé ge ket:
„Ez itt az Ér, a mi folyónk, / Õs di csõ sé gû
Kraszna-árok.” A bir tok ba vett vi lág, a di -
csõ sé ges hon fog la lás. Ki csit nagy zo ló, ki csit
büsz ke tör té ne lem. Az „õs di csõ sé gû” fog la -
lás elõtt itt meg hú zó dók fö löt ti gyõ ze lem
ad ta az egy má sik Ady-köl te mény ben meg -
idé zett (a „Tö hö töm se re gé bõl elmaradt…
jám bor, gö rö gös, kopottas…) Barla di ák bir -
to ká ba az Ér vi zet, a Kraszna cse re pes föl dû
med rét és a Szil ágy ság fü vét. Bol dog múlt ra
em lé kez ve emel ked ne a ke bel, ível ne a ma -
gas ba a fe hér ló le gen dá ja. Az Ér med ré hez
ér ve azon ban meg ke se re dik a lé lek: „Most
szá raz, szo mo rú, re pedt.” Csó na kot rin ga tó,
hal ne ve lõ víz he lyett bo szor ká nyos át kok kal
és holt vi rá gok kal telt meg az Ér med re. De -
rû, élet és vi dám ság he lyett csak holt vi rá go -
kat kí nál hat asszo nyá nak a köl tõ. 

A szá raz kó rót ter mõ Kraszna-árkon túl
egy volt fa lun, az el süllyedt, a türk hor da

dúl ta Kótón ke resz tül ve zet az út az Ady-kú -
ri á hoz. A kéz zel ta pint ha tó, szem mel lát ha -
tó re á li ák után csak az ér zel mi azo no su lás -
sal fel dol goz ha tó le gen dák, szim bó lu mok, a
vég zet fe lé sod ró óme nek ülik meg a Mind -
szent re be ér ke zõk lel két. Szin te a sze münk -
be – vagy még in kább a lel künk be – szúr,
ahogy Ady kör be mu tat: „Ez itt fa lu, az én 
fa lum.” Kü lön nyo ma té ko sít ja az össze tar to -
zá su kat: „In nen jöt tem és ide térek…” A té -
ve dés, az el mé lá zás le he tõ sé gét ki zár va né -
ven is ne ve zi: „Mind szent nek hív ják” – de 
a szen tek üd vö zü lé sé ben ké tel ke dõ pro tes -
táns ként to vább fû zi a gon do la ta it: „hasz ta -
lan, / Mert min den go nosz raj ta van…” 

Az ezotéria szfé rá já ból hir te len jaj ki ál -
tást ki pré se lõ fáj da lom mal ránt ja vissza a
ka lan doz ni vá gyó kép ze le tet a tör té ne lem és 
a sors ki zsi ge rez te hét köz nap ok ba: „S itt, jaj,
át kos, foj tó az élet.”

A szü lõ fa lu val, a lel ki, szel le mi és fi zi -
kai bo lyon gás nak ne ki ló dí tó, in dí tó és
vissza vá ró fész ké vel, szo mo rú sor sú ott ho -
ná val va ló azo no su lás meg val lá sá val zár ja a
ver set: „Ez itt pe dig ma gam va gyok, / Ré gi
tü zek fe ke te üsz ke.” Az azo no su lás mély sé -
ge és tel jes sé ge döb be ne tes: ahogy meg csú -
fol ta a tör té ne lem a bûn te len ség re, bol dog -
ság ra, a meg él he tõ élet szép sé ge i nek, tisz ta -
sá gá nak a bir tok ba vé te lé re és az üd vö zü lés -
re vá gyó és fel szánt fa lut, ahol an no a fe hér
csu hás ben cé sek klast ro mát is be fo gad ták,
úgy csú fol ta meg, éget te üszök ké a tisz ta ság -
ra, az élet tel jes sé gé nek bir tok lá sá ra vá gyó
lel két ne ki is a sors, a vég zet. A nyá ri ká ni -
ku lá ban ha lál vi rá got ter mõ, cse re pes föld dé
szik kadt Kraszna-árok és az Ér-me der ha -
son la tos, in kább ta lán azo nos a „ré gi tü zek
fe ke te üsz ké vé” égett köl tõ lel ké vel. Tör -
vény sze rû, hogy e fö lött a ha lál ba her vadt
táj és kor mos üszök ké sze ne se dett lé lek fö -
lött „vég zet-szél fü tyül”. En nek a kép ze le tet
ins pi rá ló, ezer egy tör té nel mi mo tí vu mot,
meg annyi mi ti kus és ezo te ri kus je let a köl te -
mény ér zel mi vi lá gá ba és gon do lat kö ré be
kap cso ló ket tõs szim bó lum nak a lé nye ge 
a min den mind egy ha tá rá ra, a pusz tu lás pe -
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re mé re ér ke zett, ön ma gát szé pít ge té sek nél -
kül meg mu ta tó köl tõ. A vég zet be tel je sü lé se
elõt ti ál la pot ban kí nál ja Lé dá nak az át kok -
kal, gyû lö let tel könnyí tett el fu tás, me ne kü -
lés le he tõ sé gét eb bõl a mér nö ki pon tos ság -
gal és ma te ma ti kai szi go rú ság gal be mért
rom vi lág ból vagy az „uj jong va büsz ke” el kö -
te le zõ dést. Mind szent tel, a ma gyar sors sal
és a köl tõ vel va ló azo no su lást.

Ennyi en nek a vég ze te sen sú lyos, sors sze -
rû és kö nyör te len azo no su lás nak a „me sé je”.
Gaz da gon bur ján zó mo tí vu mok kal, fan tá zi át
ser ken tõ szim bó lu mok kal, ra ci o ná lis uta lá -
sok kal, ma gas hõ fo kon iz zó ér zel mi he vü let tel
és az egyet len ott hon fé szek nyu gal má val
vonz za ma gá hoz a köl te mény Ady élet mû vé -
bõl a ran gos ver sek so rát és ma gán élet ének
meg annyi moz za na tát. Ha az épü le te ken, a
me zei mun ka ered mé nye in, a hi tet õr zõ temp -
lo mo kon és a ha ran gok sza vát szer te kül dõ tor -
nyo kon, a te le pü lést meg la kó em be rek egyé ni
és kö zös sé gi al ko tá sa in túl van va la mi fé le kü -
lö nös lel ke, kéz zel ta pint ha tat lan má gi á ja, a
spi ri tu á lis au rá ba és a transz cen dens ér zék fe -
let ti ség be gyö ke re zõ sa ját ja egy te le pü lés nek,
és a tör té nel mét lí rai for má ba ön tõ vers nek,
azt Ér mind szen tet il le tõ en Ady utá noz ha tat -
lan tö ké le tes ség gel szin te ti zál ta a Sé ta böl csõ -
he lyem kö rül cí mû val lo má sá ban. 

Ki je lölt he lyét az élet mû ben olyan ver -
sek „ma gya ráz zák,” mint a ki vé te le sen négy
sza vas cím mel üze nõ, Az Ér tõl az Óce á nig
vág ta tó köl tõi di a dal me net. Kö ré je gyü le -
kez nek a fel be csül he tet len ér té kû, az iga zán
má ig meg fej tet len is te nes ver sek. Ér mind -
szen ten szü le tik meg Ady Jé zus ká ja, és itt
fe szí tik ke reszt re a Krisz tu sát. Hety ke ka -
masz ként itt gyújt nó tá ra a Meg fe szí tet tel is
per lõ ap já val együtt a Krisz tus-ke reszt lát -
tán, és fér fi vá ér ve itt emel ka la pot a be ha -
va zott Krisz tus-ke reszt elõtt. El sza kít ha tat -
la nul ide lán col ja az Édes, a zsör tö lõ dõ, az
élet tel elé ge det len ap ja s meg annyi ro ko na.
A fa lucs ka te me tõ je lesz az el mú lás szim bó -
lu ma. Bûn bá nón fel só hajt va az élet té koz ló
or gi ák ból, tisz ta ön ma gát, pa tyo lat fe hér ár -
tat lan sá gát és vágy va ál mo dott gyer mek évei
ka rá cso nyát csak itt ta lál ja meg.

Nem csak tar tal mi lag, for ma i lag is tö ké -
le tes al ko tás a Sé ta böl csõ he lyem kö rül. Az
arany met szés (há rom arány lik a ket tõ höz)
mér té ke nem csak a köl te mény egé szért, ra -
ci o ná lis és mi ti kus vi lá gát, a vers szak okon
be lül a so rok meg ele ve ní tet te lé nye get, ha -
nem a vers ben meg je le ní tett re á li ák és mi ti -
kus ele mek, szim bó lu mok ural mát is szi go -
rú szer ke ze ti egy ség be ren de zi. Olyan ez a
mû, mint az Ér mel lék, mint a Szil ágy ság 
ré gi ó ja, mint az év ez red nyi his tó ri ai cse lek -
vé sek bõl meg épült ka ted rá lis ban fel hang zó
zsol tár. Fe le sel nek ben ne a múlt és az el jö -

ven dõ idõ va lós és el kép zelt tör té né sei az
em be ri szív vá gya i val, el kö te le zett sé ge i vel
és a jó zan re a li tás sal. A ma te ri á lis és fo gal -
mi va ló ság nak ez a rit kán ta pasz tal ha tó já té -
ka – a rá uta ló föld raj zi ne vek kel – a hon fog -
la lás po gány vad sá gát és gyõ zel mi örö mét
vál to gat ja a ben cés rend al fa be ti kus mû velt -
sé get és eu ró pai ér ték ren det meg ho no sí tó
emel ke dett sé gé vel. Er re az egy mást ki zá ró,
de his tó ri ai szi gor ral fe le se lõ élet de rû re
rom bo ló erõ vel tör nek rá a türk hor dák, át -
kos pusz tí tás sal küld ve a tör té ne lem mély -
ré te ge i be a csak ne vük ben vagy csak a köl -
tõi kép ze let ben fenn ma radt fal va kat, klast -
ro mo kat. Tö mö reb ben és iga zab ban ke ve sen
te kin tet tek még át ilyen his tó ri ai táv la tot és
pél dát lan azo no su lást a tör té ne lem mel,
mint amit eb ben a ver sé ben Ady.

Nem az egyet len al ko tá sa Ady nak ez 
a vers szü lõ fa lu já ról. Szer kesz tõi ké rés re
pró zá ban is em lé ke zett Mind szent re, no vel -
lá i ban is meg je le ní tet te, min dig ki emel ve 
a hét köz nap ok unal má ból és tom pa egy han -
gú sá gá ból. Hol ta gad ta, hol vissza fo gad ta,
hol di csér te, hol át koz ta, hol me ne dék nek,
bú vó hely nek, ba ja i ra, szen ve dé lye i re ír nak,
más kor meg át ko zott, po cso lyás, sá ros, lé -
lek nyú zó, em ber csú fo ló vágy te me tõ nek 
te kin tet te. Ha son la tos nak a po é tát ká rom -
ko dás ra kény sze rí tõ Hor to bágy hoz, az öreg
Kunné lak hely éhez, a ma gyar Ugar hoz.
Szür ke unal mat, tom pa kö zönyt azon ban
so ha sem ér zett irán ta. Át koz ta, ver te, os to -
roz ta, ami kor csak te het te, vagy a bá nat és a
ma gány rákényszerítette. A tes tét is, a lel két
is, a kép ze le tét is ki lop ta be lõ le. Mint kí gyó,
ví zi sik ló vagy gyík a bõ rét, úgy ved let te le
ma gá ról. Más kor meg az élet és a sors szá -
má ra meg õr zött egyet len me ne dé ké be tért
meg hoz zá bûn bá nó alá zat tal és a té koz ló
fiú arc pi ru lá sá val. 

A so se volt köd tor nyú ben cés klast rom,
a múlt ba süp pedt mély ség bõl fel kon gó ha -
rang, a türk hor da dúl ta Iléd, ami nek a ne -
vét – a vers ked vé ért – az el mú lás sal és a
pusz tu lás sal esz té ti ku sab ban össze csen gõ
Kótóra (Nagykoltó né ven Mind szen ten va ló -
ban lé te zõ dû lõ név) cse rél te. A Ben ce, az Ér,
a Krasznára mo csa ra sí tott Raj hát pa tak nem
az ok le ve le zés ha mis sá got is tû rõ csa lárd sá -
gai, ha nem a te rem tés zse ni á lis sza bá lyai
sze rint he lyez ked nek el Ér mind szent ká ni -
ku la szik kasz tot ta ha tá rá ban.

A fa lut Ady itt rin gó böl csõ je, ver ses 
és pró zai al ko tá sai emel ték a gyor san fo gyó 
ér dek lõ dõk em lé ke ze té be. Ha éle té ben tör -
té nik, ta lán meg til tot ta vol na, hogy Ady-
falvára, majd Ady End ré re ke resz tel jék, le -
rom bol va mind azt, ki foszt va mind ab ból,
amit õ ál mo dott, s ami vel fel éke sí tet te
Mind szen tet.110
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Ma ga Mind szent egyéb ként je len ték te -
len fa lu volt. Fé nyes Elek 17 me zõ vá rost, 
fa lut és pusz tát em le ge tett geo grá fi ai szó tá -
rá ban e né ven, de a mi Ér mind szen tünk re
nem ál do zott egy sort sem. Még mos to háb -
ban bánt ve le az el múlt év ti ze dek ben Kiss
La jos, aki az ed dig al ko tó nyel vé szek tu dá -
sát össze ka par va lát hat ta, hogy en nek a
Mind szent nek 1320-ban már ok le vél be ír ták
a ne vét Mendzenth alak ban. Még is a Csong -
rád me gyei Szen tes tõl dél nyu gat ra fek võ,
ok le vél ben elõ ször 1423-ban sze rep lõ Mind -
szent eti mo ló gi á já ból utal gat vissza Ady 
szü lõ he lyé re. Kro no ló gi ai ér zé ket len sé gét
sú lyos bí tot ta az zal, hogy a te le pü lés át ke -
resz te lé sét 1957 he lyett 1959-re da tál ta. 

A pusz tu lást, a „ha lál vi rá got ter mõ cse -
re pes fo lyó med ret” vers be in vi tá ló Ady jós -
la ta sem há rí tot ta el a ron tást Mind szent rõl.
Hal dok lik, ro han a meg sem mi sü lés fe lé ma
is. Nincs most idõnk az el mú lás je le it rész -
le tez ni, de pár má sod perc kell jus son ar ra,
hogy oda fi gyel jünk: Ady éle té ben, az I. vi -
lág há bo rú vé gé ig 789 (413 ma gyar, 369 
ro mán és hét szláv aj kú) em ber lak ta. 1992-
ben már csak 92 ma gyart és 83 ro mánt vet -
tek szám ba a nép szám lá lók. Akik be te kin te -
nek a fa lu ba, lát ják: az óta sem né pe se dett
meg a köl tõ ne vé re ke resz telt te le pü lés. Pe -
dig a ha tá ra más fél-két ezer lel ket is el tar ta -
na. Ér mind szent ha tá ra 1895-ben 3810 ka -
taszt rá lis hold volt, ami a fran ci ák di va tos
te rü let mér té ke sze rint 2177 hek tár. Eb bõl
1298 hek tár volt a szán tó, 563 hek tár a szé -
na ter mõ rét, 277 hek tár a le ge lõ, és hét hek -
tár nyi a kert. Az össze adás kor hi ány zó rész
fo lyó me der, út, ter me lés bõl ki vont te rü let.
Volt ak kor a fa lu ban 135 ház. Ezek ben la kott
157 csa lád. A 157 csa lá dot 116 önál ló gaz -
da ság táp lál ta. Negy ven egy csa lád fõ pász -
tor ként, csõsz ként, kis bí ró ként, ha ran go zó -
ként, nap szá mos ként, há zi mes ter sé get foly -
tat va vagy bé res ként, cse léd ként ke res te 
a ke nye rét. Né me lyik la kás ban hat, több sé -
gük ben át la go san öt em ber la kott. Az ak ko -
ri or szá gos át lag nál ez jobb volt. A ve ge tá -
ci ót és a do mesz ti kált ál la tok szük ség le tét
fi gye lem be vé ve a rét és le ge lõ mel lett 
a szán tó föl di ka pás nö vé nyek szá rá val, az
ár pa- és zab szal má val, tö rek kel, egyéb,
kény szer bõl táp lá lék ként szol gá ló cel lu lóz
és ke mé nyí tõ ala pú mel lék ter mé kek kel –
krump li, tök, ré pa stb. – tart hat tak a fa lu
gaz dái 600–650 szar vas mar hát, lo vat. Fe le
ház nép re ju tott te hát négy, má sik fe lé re öt
szá mos ál lat. Emel lett a tá gas ha tár csa lá -
don ként két-há rom ser tés, juh vagy kecs ke
tar tá sá ra is le he tõ sé get biz to sí tott. Ju tott
min den la kos ra 1,65 hek tár, ko ra be li föld -
mér ték kel ki csi hí ján há rom hold (2,89 kh.)
szán tó föld. 

Ami re szük sé gük volt, bõ ven meg ter -
mett a ha tár ban. Er dõ hí ján csak fá ban szû -
köl köd tek. Meg pénz ben. Ez utób bi ban
annyi ra, hogy a büsz ke sé gét és ma gyar sá gát
a hon fog la lá sig vissza ál mo dó Ady 1897 
áp ri li sá ban Csiky La jos te o ló gi ai dé kán tól
ké ri, men te sí te né a „hús vét elõt ti pró ba szó -
nok lás alól”, mert „fon tos ügyei… ha za jön ni
kényszerítették”, és a vissza uta zás Deb re -
cen be „mint sze gény em bert, ér zé ke nyen
súj ta ná”. Nem csak di ák ko rá ban, egész éle te
so rán tár sa volt a pénz hi ány Ady End ré nek.
Elõ for dult, hogy pá lyá ja csú csán is he te ket
kel lett emi att Mind szen ten töl te nie; vagy
ép pen vas úti sza bad je gye meg vo ná sa mi att
a je les ün ne pek elõtt sem tu dott ha za u taz ni
szü le i hez.

Bár mi ként osz tunk, szor zunk, Ér mind -
szent Ady éle té ben – az ak ko ri ma gyar or szá -
gi fal vak la kó i hoz vi szo nyít va – a meg él he -
tést, min de nek elõtt a táp lál ko zást il le tõ en
nem volt kol dus sze gény em be rek ál tal la kott
te le pü lés. Ilye tén pa nasz – szü lõ fa lu ját il le tõ -
en – nem is fo gal ma zó dott Ady tol lá val. 

Vég te len volt azon ban a sza ka dék Ady
vá gyai és a Mind szent nyúj tot ta le he tõ sé gek
kö zött. Nagy vá rad ra ke rü lé se elõtt édes any -
já nak val lot ta ezt meg: „So ha se elé gí tett ki
az a re mény, hogy mint jám bor tör vény szé -
ki bí ró vagy fõ szol ga bí ró bé kés, nyu godt
éle tet él jek, óh, ne kem iz ga lom, hír, di csõ -
ség kel lett, ami ket ná lam most nem pó tol
sem mi. Sze ret tem, sze re tem most is édes -
anyá mat, sze re tem na gyon, és ezért a sze re -
te tért lép tem fel sõbb, ha tá ro zott pá lyá ra.
[…] Én tel je sen az iro da lom nak szen te lem
az éle te met […], én akar tam, hogy így le -
gyen […] Édes anyám is – tu dom – be le fog
tö rõd ni. Ta lán egy pár év, és büsz ke lesz a fi -
á ra […], én meg azért meg õr zöm édes anyám
iránt örök re gyer me ki sze re te te met.”

Ne ol vas suk to vább a le ve let, az Ady
Lõrincnét vi gasz ta ló ki seb bik fi ú tól re mélt
pol gá ri élet vi tel és a pár baj jal já ró ka land
okoz ta za var el há rí tá sá ra kért pénz se gély
kép ze le tünk ben fél re sik lat ná a té koz ló fiú
Mind szent hez fû zõ dõ vi szo nyát. Anya és
fiú egy mást fél tõ sze re te te túl él te a deb re ce -
ni aka dé mi á val va ló sza kí tás okoz ta vi hart.
Az „Édes” sze re te te ön ma gá ban is ele gen dõ -
nek bi zo nyult, hogy Ady – min den ta ga dás,
ide gen ke dés, há tat for dí tás, min den rá ol va -
sott mu csa i ság, min den el vá gyó dás és szo -
bor ra vá gya ko zás el le né re – éle te vé gé ig
„rab ja ma rad jon” Mind szent nek. Az el sõ ha -
za té rés rõl szó ló vers (Ha za) – az édes any ja
sze mé bõl fa ka dó könnyek és a ha za fe lé vo -
na to zó té koz ló fiú lel ki szo ron gá sa el le né re
– tar tal má ban is, meg for má lá sá ban is erõl te -
tett kis sé. For ma i lag nem tö ké le te sebb az Itt -
hon sem. Még is ez a két mécs ka nó cos pis lá -
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ko lás az el sõ kí sér let ar ra, hogy köl tõi for -
má ba szer kessze azt a vib rá ló el len té tet, ami
az érett po é ta lé té nek és köl té sze té nek el vál -
ha tat lan lé nye gé vé eme li édes any ját, sze ret -
te it és Ér mind szen tet.  

A szü lõ fa lu, szü lõ ház el vi sel he tõ meg -
fon to lat lan ság gal fel érõ ta ga dá sát né mi leg
ma gya ráz za, hogy a cí vis sza gú pa raszt pol -
gá ro kat daj ká ló Deb re cen és a kis pén zû ban -
ká ro kat, oly kor a hi va ta los ka mat láb ra is 
pil lan tást ve tõ uzso rá so kat, a pro vin ci á lis
lap tu laj do no so kat dé del ge tõ Nagy vá rad
„bo lon dos, pár ba jos szen zá ció haj há szá sa”
he lyett a for ra dal mas Pá rizs zsi bon gá sa, vi -
lág vá ro si zaj gá sa ígért meg vál tást az el sõ
iga zi sze re lem bó du la tá ba ká bult fér fi nak.
Gon do lat ban az El a fa lu ból fé lig su ta köl te -
ménnyel cö ve kel te ki sa ját köl té sze te szá -
má ra a té zis és an ti té zis had ál lá sa it. Egy elõ -
re anél kül, hogy a Pá rizs hí vá sa okoz ta iz ga -
lom lá zá ban gon dolt vol na az an ta go niz -
mus ból ki ko vá csol ha tó szin té zis le he tõ sé ge -
i re. A ta gad ni, gyû löl ni és meg hó dí ta ni,
meg sze rez ni és imád ni va ló vég le tek kö zött
ver gõ dõ el mét és szí vet az ég tá ji, men ta li tás -
be li je gyek, ér ték rend be li me ta fo rák, a szim -
bó lu mok és jel ké pek, az óme nek kö zöt ti té -
vely gés egy idõ re szem be for dí tot ta a nya -
ran ta por ba és aszá lyos ful la do zás ba, õsszel
és ta vasszal sár ba és köd be, té len pe dig 
hó ba és di der gés be süp pedt, in ger sze gény
Ér mind szent tel és az anyai könnye zés tõl
sós ízû csók kal. Az új ha jó ról még nem a zá -
to nyok el ke rü lé sét, a si ke res rév be érés fe le -
lõs sé gét vál la ló ka pi tány, csak a vá rat la nul
fel be csül he tet len ér té kû zsák mány ra szert
tett ka lóz in te get fe lénk és Mind szent fe lé. 

A szü lõ fa lu foj to ga tó nyûg gé vá lá sá nak
rész le te i ben do ku men tált bi zo nyí té kai van -
nak Ady ha gya té ká ban. A Var ga Ilo ná hoz
1899 de cem be ré ben, Brüll Ber tá hoz és bõ -
vü lõ ba rá tai kö ré nek tag ja i hoz 1903. októ-
ber–decemberében írott le ve lek pon tos le -
nyo ma tai és kór je lei en nek a gon do la ti és 
ér zel mi el bi zony ta la no dás nak, ide-oda in -
gás nak. „Fa lun va gyok. Egé szen nyárs pol -
gár. Gyógy ulok erõ sen” – szól a köl tõ vé vá -
lás fo lya ma tá nak egyik el sõ meg nyi lat ko zá -
sa 1899. de cem ber 8–9-én Mind szent rõl, és
foly ta tó dik há rom-négy nap múl va ha son ló -
an nyu godt hang nem ben: „Fo gal ma sem le -
het, éde sem, mi cso da tu cat, fa lu si éle tet
élek… Va cso rá zom, ol vas ga tok, s 11-kor már

le fek szem [...], né ha ven dé günk jön, vagy át -
szán ká zom va la me lyik szom széd fa lu ba.”
Hi het né az ol va só, hogy már-már meg bán ta
a köl tõ ség rõl ál mo dó, ko ráb ban édes any já -
nak írt le ve lét: „Van mun ka ked vem, so kat
írok, és sok egész sé ges pró zai dol gok iránt
kez dek fo gé ko nyab bá vál ni.” Még a tél idõ
sem za var ja: „itt ugyan elég hi deg van, de az
én ér zé se im sok kal na gyobb hi de get is ki bír -
nak ám!” De cem ber 17–18-án még egy kis
cer van te si hu mor is be le fér a tu dó sí tás ba:
„Volt ma ga már esõs idõ ben falun?... Ilyen -
kor itt nem a szív hul lám zik, ha nem a sár -
ten ger. Már kár tyáz ni is úgy tu dok men ni,
hogy ló ra ülök. Há tul kö vet az ap ró dom, a
Já nos ko csis sze mé lyé ben, ki szin tén lo von
cam mog utánam… Idilli… pa ra di cso mi éle -
tet élek, leg fel jebb a kosz tü möm különbö-
zik… Így élek én s gyûj töm az ener gi át az új
mun ká ra. Nagy ter ve im van nak.” Gaz dag
zsi dó lánnyal kö ten dõ há zas sá gi szán dék kal
ri o gat ja ba rát nõ jét, de a kö zel gõ ka rá csony
meg ej tet te a lel két, és de cem ber 21–22-én
„ki nyí lik” az iga zi Ady: „Cso dá la tos, az 
el múlt tün dér vi lág ba vissza va rá zso ló ka rá -
cso nyi han gu lat ej tet te meg a lel kem, bû völ -
te el egész va ló mat. Mi kor le ve lem ol vas sa,
lenn szár nyal nak már az an gyal kák, a kis 
fe nyõ ágak fel van nak gyer tyáz va, ün ne pel ni
ké szül a világ…” Ez az ér zés és lel kü let éle -
te vé gé ig el kí sér te a köl tõt. A Jé zus ka az õ
szá má ra min den év ben Ér mind szen ten szü -
le tett meg (Ka rá csony [Ma tán a bé ke], Egy
jö ven dõ Ka rá csony, Egy meg írat lan nap ló -
ból, Ka rá csony [Ha rang csen dül]). 

Ugyan eze ket kény sze rü lünk el mon da ni
a nagy pén te ki ha lál ról, a mind szen ti te me -
tõ nek a krisz tu si ál do zat és a sa ját ha lá la 
ví zi ó já nak vers be idé zé sé rõl (Egy ré gi Kál -
vin-temp lom ban, Kö zel a te me tõ höz, A
mind szen ti te me tõ ben). Leg tisz te let tu dób -
ban egy ha vas Krisz tus-ke reszt lát tán ren -
dült meg. Érett köl tõ ként tor kán akad a ka -
masz hety ke ség és a fér fi gõg fa kasz tot ta dal.
A be ha va zott er dõ bõl ki te kin tõ Krisz tus-ke -
reszt lát tán meg emelt ka lap köl töz te ti vissza
im már so ka dik bi zo nyos ság gal Ér mind szent
va ló sá gát és eti ká ját Ady ér zés- és lét fi lo zó -
fi á já ba: „Húsz éve elmult s gon do lat ban /
Ott rö pül a szá nom az éj ben / S amit ak kor
el mu lasz tot tam, / Meg eme lem ka la pom mé -
lyen. / Ott rö pül a szá nom az éj ben” (Krisz -
tus-ke reszt az er dõn).
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