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K
ul
tú
ra Száznegyven éve született Érmindszenten a magyar költé-

szet nagy alakja, Ady Endre. Ebből az alkalomból a gyer-
mekkorára emlékezünk.

„Születtempedig,hajh,1877.novemberhó22.napjánSzilágy
megyeÉrmindszentközségében,arégiKözép-Szolnokvármegyé-
nekSzatmárralhatárosérmellékikisfalujában” – olvasható a 
költő 1913-ban megjelent önéletrajzában.

Ma már hiába keresnénk a térképen ezen a néven ezt a kis 
szilágysági falut, ugyanis 1957-ben nagy szülöttéről nevez-
ték el. Azóta Ady Endre a hivatalos neve, és már nem Szi-
lágy, hanem Szatmár megyéhez tartozik.

Papp Aurél festőművész leírása szerint az Ady család „kis 
nádfedeles háza utolsó volt a temető, a falu minden feleke-
zetének közös temetője felé vezető úton, amelybe belekanya-
rodik a kis református templom felőli út.”

Amikor a költő szülei, Ady Lőrinc és Pásztor Mária összeke-
rültek, az utcának a temető felé kanyarodó végén még üre-
sen állott két háztelek. Ezeket és a hozzájuk tartozó kertet 
szerezték meg évek múltán a fiatal házasok, és szántóföldje-
iket is egyre gyarapították. A paticsfalú, nádfedeles szülőhá-
zat a költő édesanyja, Pásztor Mária örökölte nagybátyjától, 
Kabay Gábortól, aki egyben nevelőapja is volt. Jellegzetes 
háromosztatú ház ez, a közepén levő pitvarból nyíló két föl-
des szobával. Ehhez tartozott egy talán még ennél is kisebb, 
zsúpfedeles öreg parasztház, még Pásztor Mária nagyapjá-
nak, id. Kabay Gábornak az idejéből, ezt azóta lebontották.

Ady Lajos úgy emlékezik később, hogy szülőházuk meglehe-
tősen piciny volt. „Két szobás, pitvaros paraszt-ház (a kony-
ha és sütőház az azóta lebontott külön épületben volt), s szü-
leink évről-évre halogatták »jobb idők«-re a lakóház építé-

Péter I. Zoltán

Ady Endre érmindszenti gyermekévei

sét.” Erre majd csak később, 1908-ban 
kerül sor, akkor épült a több helyi-
ségből álló „Ady-kúria”, amelyben a 
költőnek a sarki utcai szobát rendez-
ték be.

A virágos udvarról Papp Aurél, az 
Ady fiúk játszótársa, a későbbi festő-
művész is megemlékezik. Szerinte ez 
a porta egészen más volt, mint a falu 
többi udvara, s szebb, mint a jobb-
módúaké és az uraké, ami a ház 
asszonyának a lelkét, az ő valódi 
lényét tükrözte: háza környéke, a kis 
öreg házé éppúgy, mint a később épí-
tett kúriáé, virágokkal és fenyőfák-
kal volt beültetve.

Nem volt mindig ilyen az Ady-porta, 
hiszen ugyancsak az előbb idézett 
festőművész – aki két évvel volt fiata-

Péter I. Zoltán	Podma-
niczky-díjas	helytörté-
nész,	újságíró	(1949,	
Nagy		várad).	1991–2009	
között	a	Bihari	Napló	
munkatársa.	A	Budapesti	
Műszaki	Egyetem	mű	-
emlékvédő	szakmérnöki	
karán	tanult.	1992-től	
számos	helytörténeti	és	
irodalomtörténeti	köny-
ve	jelent	meg.



75

labb Adynál – gyermekként még elég nagy kopár udvart 
látott itt, kevés melléképülettel. Amit még megfigyelt: „Istál-
lójuk a két tehénkének szűk, de a nehéz téli időkben mele-
get adó. Kevés majorságuk mindig volt, mert úgy emlék-
szem Mari nénire, hogy mindig hozott valamit kék kötényé-
ben, tojást vagy két krumplit a kertből.”

Az Ady család a Pásztor Mária hozományából s a férj saját, 
pénzzé tett kis jussából szerzett mintegy 50 katasztrális 
holdnyi földön kezdett gazdálkodni. Mindvégig 50–70 
katasztrális hold volt a birtokuk, s ez Érmindszent határá-

ban, ahol igen rossz minőségűek a 
földek, szikesek, kiöntésesek, mocsa-
rasok, igen sovány megélhetést nyúj-
tott még a szorgalmas és jól gazdál-
kodó embernek is. Hol gyarapodott, 
hol meg leapadt ez a földterület, de 
fia életében nagyjából e két határ 
között mozgott Ady Lőrinc gazdasá-
ga. A család emelkedésének jele, 
hogy Ady Lőrinc 1906 és1910 között 
tagja volt Szilágy megye törvényható-

AdyEndreérmindszenti
szülőháza
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sági bizottságának, Récsey János érmindszenti földbirtokos-
sal együtt, az érszentkirályi körzet képviseletében.

A	költő	szülei

Ady a származásáról, felmenőiről 1909-ben publikált önélet-
rajzában így ír: „GeográfiaszerintaSzilágyságbóljöttem,arégi
Partiumból,tehátsenemErdélyből,senemMagyarországból.
Családilagszinténsefentről,selentről,küszködő,nemzetes,kis-
úrifamiliából,melyezerévenátcsaképpenhogyélt.Valamikor,
régiírásokszerint,jelesésgazdagfamíliavoltunk,demára
XV-ikszázadbanhétszilvások.Egylóerejűgőgalelkünkbenjelzi
mamárcsupánazt,hogytöbbügyességgelmamiisdinasztiák
lehetnénk.Anyairészrőlcsupapap,diákos,poétásemberaz
ősöm,aprotestantizmusótakálvinista.Anyainagyapámpap
voltabbanafaluban,aholszülettem…”

Az 1913-as életrajzában már részletesebben emlékezik az 
őseire: „AzapámAdyLőrinc,abelsőSzilágyságból,Lompértról
kerültide,mikorédesanyámat,azegykoriérmindszentirefor-
mátuspapnakkoránelárvultleányát,akitegyfalusikisbirtokos
nagybácsifogadottföl,feleségülvette.Azanyámcsaládjaősi
protestánspapicsalád,mikénterdélyikálvinistapapleány,
Visky-leányvoltapainagyanyám–nagyapám,AdyDániel
pedigaWesselényiekszámtartójaslompértiföldbirtokos.Az
Ady-családegyébként–bárezsefontos–aSzilágyságegyikleg-
régibbcsaládja,ősifészkeOd,Ad,későbbDiósad,saterjedelmes
Gut-Kelednemzetségbőlvaló.Régi,vagyonosésrangoshelyzeté-
bőlhamarosanlecsúszottacsalád,smáraXVI.századtólkezd-
veajobbfélebirtokosnemesúrkevésközöttük,deannáltöbba
majdnemjobbágysorú,bocskorosnemes.Deerősésbüszke
hagyományokéltekafamiliában,sazapám,akitestvéreiközül
egyedülnemtudottmegbarátkozniakollégiumokkal,amelyek-
bőlmindigmegszökött,gyerekeitbármimódontaníttatniakar-
ta.Okvetlenülazizgattatitokban,hogyacsaládújabbfölemelé-
sét,amintillik,avármegyénésvármegyeikarrierekáltalcsinál-
jákmeg–afiai.”

Anyai ágon harmadíziglen visszamenőleg kimutatható, 
hogy református papok Ady felmenői. De az anyai rokonság 
közvetlen előéletének sok homályos vagy elhallgatott részle-
te is van. Egy sor szabálytalan egyéniség és tragikus életsors 

villan elénk a gyér adatokból és cél-
zásokból is. Mindezek a komor élmé-
nyek és nyomasztó családi emlékek 
keserű örökségként ott riasztanak 
már a gyermek Ady Endrében, sajá-
tos érzékenységétől felnövesztve, 
amelyet, mint vallja, édesanyjától 
örökölt. A másik oldalon az apa nyers 
gyakorlatiasságú, feltörekvő becsvá-
gya, a félparaszti sorba lesüllyedve is 
megőrzött hétszilvás gőgje ellensú-
lyozza e félénk lágyságot. Vagyoni és 
osztályhelyzetének döntő hatása 
mellett a kortársak szerint apjának 
is köszönheti Ady a hajtóenergiáit: a 
lázadó elégedetlenséget, a támadó 
harci kedvet s gondolkodás- és kifeje-
zésmódjának sajátosan eredeti, rap-
szodikus módját. Emésztő szenvedé-
lyeinek forrását is megtaláljuk a csa-
lád kusza, kalandos sűrűjében – álla-
pította meg Kovalovszky Miklós.

A kálvinista őseire oly büszke költő 
egyebek mellett így emlékezett: „…ősi,
legősibbkálvinistavagyok,shavallásos
nemislehettem,deéletemben,mun-
kámbanbennevoltaprotestantizmus–
sbárinternacionalistavagyok–aleg-
teljesebbmagyarság.”

Ady azt is számon tartotta, hogy 
anyai famíliáján valami fátum ült. 
„Egyiknagybátyánkremekpoétavolt.
Aztánkispaplett,segyszomorúéjsza-
kánagyonpuffantottamagát.Hajól
tudom,éppenitttörténtVáradon.A
nagynéninkrőlisszomorúmeséthallot-
tunk.Aztmegaszínpadöltemeg…A
vérbenvanabaj,avérben…”

Szüleiről Ady a 20. század hajnalán, 
a Varga Ilonához írott egyik levelé-
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ben, így vall: „Édesapámhétköznapi,praktikusember.Az
anyámegypoétikuslelkű,gyöngédasszony,mártírjaazapám-
nak.Azőszívétörököltem,shasorsomatátkozom,azanyámat
átkozommeg:azőszíveazénszívem.Azapámmegtagadott,
mertnemelégítkiamagasambíció,hogyszolgabíróskodjak
odalennvalamelyikrondafaluban.Őazanyámatokolja:»ő
neveltígy«[…]Vanmégegyfivérem.Őazapámnevelése.Őbe
fogjaváltaniazapámreményeit,demitérezannakaszegény
mártírasszonynak,kinekszívéhezénállokközelebb…Egyforma
aszívünk.”

Annak oka, hogy mártírasszonynak nevezte édesanyját a 
költő, talán anyja viszontagságos gyermekkorában, de 
házasságában is kereshető. Ady anyai nagyapja, Pásztor 

Dániel református lelkipásztorként 
1841-ben került Érmindszentre. Egy 
évre rá feleségül vette Kabay Gábor 
idevalósi gazda lányát. A költő édes-
anyja negyedik gyermekként szüle-
tett, de addigra már a család elkerült 
Érmindszentről. Pásztor Dánielnek 
nézeteltérése támadt egyházával, 
ezért röviddel első gyermekének 
megszületése után el akarták helyez-
tetni a faluból. Ezen úgy felháboro-
dott, hogy áttért katolikus hitre, és a 
szatmári püspök szolgálatába állott. 
Rövidesen a szatmári katolikus püs-

Aszülőházutcaiszobája,
ma múzeum
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pökséggel is szakított, és Mária lányának keresztlevele sze-
rint „curator viarum”, azaz útbiztos a vármegyénél, szó sze-
rinti fordításban útfelügyelő, míg saját halotti bizonylata 
szerint „vigil terrestrium”, azaz mezőőr volt. Mária négyéves 
korában elveszítette édesanyját, hatévesen az apját. Anyai 
nagybátyja, Kabay Gábor vette magához az árvát Érmind-
szenten. Még csak 16 éves volt, amikor hozzáadták a 
Lompértról jött kérőhöz, a 23 éves Ady Lőrinchez.

Férjének édesapja, Ady Dániel Hada-
don volt Wesselényi Miklósnak gaz-
datisztje. Könnyelmű, lump termé-
szete leapasztotta a lompérti apai bir-
tokot. Apja mulatozó természetét örö-
költe Lőrinc is, de annak könnyelmű-
sége nélkül.

Az emlékezések egybehangzóan szó-
kimondó, éles nyelvű, erőszakos, 
kötekedő, nyakas embernek mond-
ják Ady Lőrincet. Ugyanakkor párat-
lanul szorgalmas gazda. Papp Aurél 
emlékeiben fürge, hetykén és maga-
bízóan élő és beszélő emberként élt, 
akinek kötekedő természete mellett 
mindig furfangokon járt az esze. 
„Nem volt túl magas ember, de inas, 
keménykötésű, mint azok az embe-
rek, akik a munkát mindig teljes 
szívvel, egész lélekkel és szeretettel 
végzik. Akkurátus embernek mond-
ják az ilyen embert a Szilágyságban. 
Akkurátus a munkájában, beszédjé-
ben, magatartásában és egész életé-
ben. De talán még több is volt, mint 
akkurátus ember! Több, mert min-
denkire felülről nézett, mindenkit 
kevesebb értékűnek tekintett. 
Ugyanakkor nagyszívű ember is volt, 
s ezt mi, gyermekek jól megéreztük.”

Ady Lőrinc rajongásig szerette a föl-
det, és amint az előbbi visszaemléke-
zésből is kitűnik, szorgalmas gazda 
volt, aki keményen dolgozott birto-
kán, különbül, mint bárki a falujá-
ban.

Ady Lőrinc a családjával szigorú, 
feleségéhez csak akkor volt jó szava, 
ha szüksége volt az asszonyra, ha 
rossz természete valami bajba kever-

Aköltőédesapja,
AdyLőrinc
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te. Ettől eltekintve a maga módján mégis szerette a család-
ját. Érezte ezt nagyfia is, aki tisztelte, szerette szüleit, ahogy 
arról később Kabos Edének írt egyik nyílt levelében: 
„Érmindszentnekemlegeslegelőszörisazédesanyámatjelenti,
akisóhajtanisemer,haénnetalánalszomésálmodom,ésaz
édesapámat,akipontosanhajnaliötórakorkáromkodjael
magátazalsóudvarban,holottmamárnemisengedjükgazdál-
kodni,kicsiföldjétbérbeadattuk,skétolyanszükségtelenvén
cselédjevan,akikértnemérdemesatüdőtszaggatni.[…]Nagyon
szeretemésféltemaztakétöregembert,akikazanyámésaz

apám.Azanyámatkülönösen,avala-
mikorhétvármegyéreszólószépségetés
jóságot,akitalánmiattamöregedett
meghamarabb,mintsemszabadlett
volna,deazapámatis,akimamég
nekemésLajostestvéremneköccséül
tetszhető,komikusanfiatal,debizony
mégisöreg…”

A férj zsarnok, erőszakos, a szóbe-
széd szerint szoknyabolond termé-
szete miatt sokat szenvedett mellette 
a halk szavú, szelíd, törékeny, szép 
asszony, akinek ráadásul később 
állandóan aggódnia kellett nagyfiá-
ért is.

Pásztor Mária, akinek kedvéért Papp 
Aurél szerint pántlikás négyökrös 
szekéren jött el Ady Lőrinc Lompért-
ról Érmindszentre, maga volt a meg-
testesült szelídség, jóság és szeretet. 
„Kicsiny, de délceg termetére még jól 
emlékezem gyermekkoromból, s 
megtört, az élettől meggyötört, min-
dig bánatos arcára, fénylő bogársze-
mére is. Ott sürgölődött a keskeny 
udvaron, s mindent látó tekintetével 
mindig a gyermekeit féltette, hogy 
még a gyenge szél se ártson az ő 
drága fiainak. […]  Szinte nem volt 
saját élete, férje és fiai életét élte és 
szenvedte.”

Az	Ady	testvérek

A költő az Ady család első fiúgyerme-
keként látta meg a napvilágot 1877. 
november 22-én. Egy nappal születé-
se után András névre keresztelték. 
Nem sokkal később a szülők a szeb-
ben csengő Endrére változtatták 

Aköltőédesanyja,
AdyLőrincnéPásztorMária
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elsőszülött fiuk nevét. Úgy tartják, hogy „táltos-jellel” szüle-
tett a költő: mindkét kezén egy-egy csenevész hatodik ujja is 
volt, ezeket még akkor eltávolították. Ilyesmi az Ady család-
ban már többször is előfordult. A költő egyik versében maga 
is azt fejtegette, hogy „táltosok átkos sarja talán”. Az első fiú 
születésekor Ady Lőrinc és felesége hároméves házasok. Öt 
évvel később megszületett a második fiuk is, Lajos. Endre a 
második gyermekük volt, mivel 1875-ben, házasságuk után 
másfél évre megszületett a mindössze hét hónapot élt Ilon-
ka lányuk.

A	gyermekévek	helyszínei,	gyermekszerelmek

A temető szomszédságában levő szülői ház ablakai közül 
volt, amelyik a sírkertre nézett, s a költőnek az ebből fakadó 
gyermekkori félelmei vissza-visszatérnek majd egyik versé-
ben is: „Egyablakaleszaszobámnak/Ésarcomonezerredő/S
százlépésreatemető.//Kistemetőafalualján,/Olyanszelíds
mégismerész?/Holdaséjenszemembenéz.//Hajnaligbámul-
tunkegymásra/Solykoralelkemisremeg:/Jaj,atemetőköze-
leg.//Engemisvisznektitkosszárnyak/Smáraztsemtudom,
hogyvagyok,/Hogyélek-esaHoldragyog.//Alszikafalu,én
virrasztok,/Nézem,nézematemetőt:/Ittvanazablakomelőtt.”
Amint az egyik novellájában is írta: „Mindigféltem,éscsak
errevagyokegycsöppetbüszke,hogymindigféltem,tehátazelő-
kelőbbemberfajtávallehetekatyafiságban.Féltemaközeliteme-
tőtőlgyermekkoromfalujában,saházhíjánakajtajánmindig
láttamasötétbenfehér,halottárnyékrokonaimatbesuhanni…”

De nemcsak félelmet gerjesztett a kis Endrében a régi teme-
tő látványa: napközben kitűnő játszóhelynek is bizonyult. 
Öccsének tanúsága szerint a beroskadt, már-már rétté 
egyengetődött ótemetőben labdáztak. Gyakran mentek a 
mintegy másfél kilométer távolságra levő Érhez is, sóskát 
szedni, fürödni. Ez már az apai tag közelében, a Bence-domb 
mellett volt, amelyről a kis Endre sokáig azt hitte, hogy 
azon túl megszűnik a világ. A gyermek fantáziáját a helyi 
mondákon kívül a falu furcsa babonái és kísértethistóriái is 
megmozgatták.

Gyermekkorának másik döntő és egész életét meghatározó 
motívuma az igen korán ébredt szexualitás, a kis leánypaj-

tásokban is a nőt kereső nemi érdek-
lődés, a mohó szerelemvágy volt – 
amint arra Kovalovszky Miklós is 
rámutatott.

„…Hároméveskorombanmárnemkel-
lett,csakleány-játszótárs.Vigyázatlan-
ságbólésszerencsétlenségbőlilyenrette-
neteskoránelémtárultegyszerszínjáté-
kaalegnagyobbtitoknak,sénmár
hároméveskorombannemvoltam
ártatlan.Hatudtákvolna,milyenször-
nyűaz,amitcsakistenienfurcsaés
ártatlanparódiánaknéztekazok,akik-
nekgondotkellettvolnaviselnireám.
Énhároméveskoromótamindigszeret-
tem,emésztően,viharosanéssokszor.
Hétéveskorombanmegakartamhalni,
mertnemcsókoltmegazaleány,aki
talánazénszomorúszerelmeimhősnői
közöttmaislegékesebbenéslegeleve-
nebbenél…”

Gyermekkori játszótársa a kis Pápay 
Róza volt, akiről megemlékezett A
Hágároltáranéhány sorában is:„…Ló-
sóskásparlagonébredtföl/Egykore
bűnös,ősszerelem:/Róza,aszomszé-
dékkisRózája/Bujósditjátszott
velem…”Már ettől az időtől kezdve 
várta, hogy jön-e a szerelem, s miköz-
ben nem tudta azt, hogy mit is akar 
tulajdonképpen, abban biztos volt, 
hogy „Asszony az oltár”, s asszony 
nélkül meghal.

Még nyolcéves sem volt, amikor a 
kálvinista iskolában egy rövid ideig 
volt egy osztálytársnője, akit Pestről 
hozott le a nagynénje. Azsuzsuésén
című novella tanúsága szerint a kis 
Endre mindjárt szerelmes lett belé, 
annak ellenére, hogy a leányka idő-
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sebb volt nála. Ő akkor hétéves elmúlt, a novellabeli Zsuzsu 
már kilenc volt. „Nyúlánkésszőkevoltzsuzsu.Csodálatosan
fehérbőrűsnagykékszemű.Mikorelsőnaponültvelünkakis
nádastetejűiskolában,mindannyianremegtünk. […] 
Valamennyiünketmegejtettnőivoltávalis.Énnagyonkülönöse-
ketéreztem.Messzirőlérkezett,idegenésszerelemretermettnők

igézetétakkoréreztemelőször.[…]Egy
bokoralján,atemplommellettmegfog-
tamazsuzsukarját.Egyfejjelnagyobb
voltaleány,mintén.Borzasfejecskéjét
lehajtottaavállamig,hogysúgjaka
fülébe.Énelkaptamafejét,csókoltama
fehérarcát,akisnedves,pirosszáját.

Kiszabadítottamagátzsuzsu,sengem
eldobott.Nagyonmegijedtem,svörös
voltam,mintegyrák.Könyörögvepis-
logtamzsuzsura.zsuzsubüszkénföl-
emelteafejét…Rettenetesnapvoltez.
zsuzsubentmindigharagosanéskészü-
lődvenézettrám.Ésnemszólottataní-
tónakmégsem.Másnapsem,azután
sem.Mostmártudtam,hogyőisszere-
lembeesett.Deaszájátnemengedte
megcsókolnisoha.Iszonyúhamisságo-
katgondoltki.Sokfájdalmatokozott
nekem,sénkeservesenátkoztamPestet,
honnanilyengonoszleányokjöttek…

Mikoraztánegyedülmaradtunkacin-
teremben,megcsókoltaaszememet.
Ekkorcsókoltákelőszöraszememet.És
gőgicsélvemondtanekemzsuzsu:

–Tekiscsacsi…

Egyszeraztánelvittékzsuzsuthaza
Pestre.Ekkortudtammeg,hogyzsuzsu
mégmásfiúkkaliscsókolózott.Éscsak
jobbanszerettemzsuzsut,ésszerencsét-
lenvoltamsokáig…”

Ugyanez a történet köszön vissza Az
elsőasszonyversében is, de itt már 
Gizellának nevezi a költő ugyanezt a 
kislányt: „Vöröshajamesszekilángolt/
Afruska-nyájból.Mégsoha/Kis,kálvi-
nistaiskola/Nemláthatottilyencsodát
még:/Gizellakiszsidóleányvolt…//

Ígynézkinapjainkbanaz
érmindszentireformátustemplom
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Tudtam,hogyszámomracsodáthoz/Emásleány:csodát,sokat,
/Izgatóélet-titkokat./Utáltamatöbbileányt,mind/SGizel-
lám,lelkemmaseátkoz.//Gizellám,énmasemharagszom./
Tavaszvirultaföldfelett/Skis,hímlelkemhogyreszketett/S
hogyolvasztottkisleány-ajkad:/Maissínylem,óh,első
asszony.”

A kis Endre többek szerint is akara-
tos, zsarnoki hajlamú volt, öccse is 
nyűgös, környezetén zsarnokoskodó 
kisfiúnak rajzolta meg, aki a játék-
ban is vezérkedni akart, de alapter-
mészete mégis csendes, komoly, visz-
szahúzódó volt, a mesék, majd a 
könyvek kötötték le igazán. Nagyjá-
ból hasonlóan írta le őt Papp Aurél is: 
„Nem volt pajkos, inkább szelíd s 
magának élő. Elnézte a mások játé-
kait, de ő nem igen kereste az alkal-
mat reá. Mulatott a csintalanságo-
kon, ő maga azonban inkább komoly 
volt, mint pajzán. […] A gyermek End-
rében sok volt az önérzet, de türelem-
ben olvadt fel, s fölényessége, amely 
szintén tulajdonsága volt, sohasem 
volt sértő. Ezért nem volt senki 
»haragosa«, mint majdnem minden 
diáknak.”

A	falusi	iskolákban

1883-ban „édes apánk kézenfogva a 
hat éves Endrét, s a református temp-
lom udvarán roskadozó kis, nádfede-
les viskóba, a Katona Károly rektor 
uram iskolájába vezeti – emlékezik 
Ady Lajos. – Itt tanulja három éven át 
a betűvetés, olvasás, zsoltáréneklés 
és biblia-történetek komoly tudomá-
nyát. Hogy milyen tanuló volt, s hogy 
kedvvel tanult-e itt – ki tudná azt ma 
megmondani? Névkönyvek, feljegy-
zések nincsenek ez időből, csak fel-
tesszük, hogy a főkurátor fia bizony-
nyal első fiú lehetett a Katona uram 
primitív iskolájában, amely azonban 
minden ósdisága mellett a kényszerű 
viszonyok folytán két egészen mo -
dern pedagógiai gondolatot valósított 

Aképeslaponakatolikustemplom,afogyasztásiszövetkezetrég
lebontottépülete,illetveazegykorikatolikusiskolalátható
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meg: a koedukációt és a szabadban való tanítást. Fiúk, 
lányok együtt tanultunk itt, s mivel pedig Katona Károly 
uram súlyos heptikával küszködött, s a két méter magas pici 
iskola-szobában fúladozott, a márciusi első napfénytől kezd-
ve a templom fás udvarán: a cinteremben folyt a tanítás.”

Ezekről az évekről nem maradtak Adynak derűs emlékei. A 
sivár, primitív református iskola és a megkeseredett tüdőba-
jos tanító emléke visszaköszön a költő egy későbbi novellá-
jában: „Atanítóúrbúsongott.Apiszkosésvadgyerekekkerge-
tőztekésbirkóztakazudvargyepénvidáman.Májusidélután
volt,ésszomorúafalu.[…]Atanítóúrhangosanszeretneátko-
zódni.ó,milyennyomorúságosazélet…ó,szépifjúságadebre-
cenikollégiumban!ó,vidámkostaévek!Hátezértvoltminden,
hogyittmegvénüljünk?

–Takarodjatokbe!Hahó!Disznók!Nemhalljátok?Hancúrozni
perszetudtok?Aztánnégyhétmúlvaavizsgánmegálltok,mint
abornyúk.Nyomorultcsürhe…

Agyermekekkedvetlen,gonoszarccalsompolyognakbearossz
szagúföldesszobába.Recsegnekakorhadt,hitványfapadok…”

A templom mögötti kis düledező iskolaépületet rég lebontot-
ták, a költő gyermekkorára csak a szomszédságában levő 
kis református templom emlékeztet, amelyben az Ady csa-
lád férfi tagjainak helye a szószék bal oldalán levő második 
rövid pad volt. Ady a templomról is megemlékezik az egyik 
novellájában: kicsi, meszelt, orgonátlan és dísztelen falusi 
templomocskának írja le, amelyet nemrég építettek egy még 
nyomorultabb, nagyon régi istenháza helyére.

Gyermekkori templomozások és áhítatok, falusi vasárnapok 
emléke köszön vissza a húsz év elteltével született, Egyrégi
Kálvin-templombancímű versében: „Papunkravasz,öregbölcs,
/Húszéveisazvoltmár./TemplomunkKálvin-templom,/
Nincsbennecifraoltár,/AtextusmaisJézus/Épenúgy,mint
húszéve:/»Megtöretettateste,/Megtöretettateste,/Kiontatott
avére.«/Jártamturistakedvvel,/Vonatoztam,hajóztam,/De
templomrégnemlátott/Így,imádkozópózban./Bejóvolna
kacagni/Húszévutánmegtérve:/»Megtöretettateste,/Megtö-
retettateste,/Kiontatottavére.«/Ahiveknagy,szenthittel/
Figyeltekottkörültem./Én,hanemkacaghattam,/Legalábbis

röpültem./Ámenretértemvissza/
Húszévbőlazigére:/»Megtöretetta
teste,/Megtöretettateste,/Kiontatotta
vére.«”

A költő önéletrajzában így jelenik 
meg életének ez a korai szakasza: „A
gyermekkoromrólnemtudoknevezete-
sebbetmondani,minthogykoraérett,
makacs,rosszkölyökvoltam,deúgyne-
vezettiskola-szemefénye.[…]Bolond
érzékenységet,hamarjelentkezőthoz-
tammagammal,hamarértettem,sze-
rettemésszenvedtem.Gyermekkorom-
banamesékigéztekmeg,averseket
nemkedveltem,sazsoltárokatkönyv
nélkülnehezentanultammeg.Deazért
versetmárírtamakkor,amikorméga
nagybetűketnemismertem.[…]Hétéves
korombanírtamazelsőversemet,Lajos
öcsémegysárbaesésérőlrövid,depom-
pásgúnyúballadát. […]Súlyosifjúkori
bűnömvoltapoézis,lakolnomkellett
érette…”

Három év elteltével, 1886 őszén a kál-
vinista tanító elment a faluból, mivel 
az anyagi gondokkal küszködő refor-
mátus egyházközség nem tudta 
tovább fizetni. Az oktatást Török 
Ferenc lelkész vette át. Ady Lőrinc 
ekkor átíratta fiát a katolikus temp-
lomhoz közeli katolikus iskolába, 
ahol a jó képességű Hark István volt 
a tanító. Ady Lajos később ezt azzal 
magyarázza, hogy bátyját a követke-
ző év őszén szüleik már gimnázium-
ba szándékoztak adni. „Ez volt az 
oka, hogy bizony, a kálvinista kurá-
tor a pápista iskolába íratta be a két 
fiát, ami majdnem olyan botránykő 
volt Érmindszenten, mint amikor 
negyven évvel előbb anyai nagy-
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apánk a református parókiáról átköltözött a zárdabirtok 
tisztilakásába. Az új tanító vezetése alatt a Bandi fiú most 
már megismerkedett más studiumokkal is, mint a bibliai 
történetek és zsoltárok, sőt a következő évben – azzal a 
szándékkal, hogy a gimnáziumi I. osztályról magánvizsgá-
latot tegyen – az új tárgyakhoz hozzávették még a latin 
nyelvet is. A magánvizsgálatból azonban nem lett semmi, s 
1888 őszén mégis csak az I. osztályba íratták be a kegyesren-
diek nagykárolyi nagygimnáziumába.”

Az Érmindszenten eltöltött utolsó két iskolai év emléke ele-
venedik meg Ady egyik novellájában: „Iskolánkerkölcsös,
katolikusiskolavolt.Katolikuskátéttanultunkanemkatoliku-
sokis.Azajtófölöttegyszomorúgipsz-Krisztuslógottfekete,
nagyfakeresztben.SéppenazelőttkéthéttelkaptunkegySzűz
Mária-képet,nagyonszépMáriát,mosolygószájút.EMária
MagyarországésEurópatérképeközöttmosolygott.Tanításide-

jénnemláthattuk,mertazállványos
feketetáblakerültelébe.AMária-kép
fölöttgörényfajtákfüleltek,alattakét
bambaoroszlán:állattaniábrák. […]
Voltolyanhét,hogynaponkéntmegné-
zettbennünketaplébános.Szárazés
szigorúember,akivertis.”

A katolikus iskola távolabb esett az 
Ady-portától, mint a református 
tanoda, de ez a kétablakos osztályte-
rem sem volt sokkal különb az előb-
binél. Az ötödik elemi osztályt köve-
tően a kis Endre elkerült szülőfalujá-
ból. Szülei a nagykárolyi piarista 
gimnáziumba íratták be, ott végezte 
el az alsó négy osztályt.


