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Ady Endre Kalotaszegen 
 
A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága 
 

Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. 
Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal. Erről a 
kapcsolatról elsőként Kós Károly készített egy családfát, mely az érmindszenti 
múzeumban is látható. Ezt javította, egészítette és tette közzé a Kalotaszegen 
élő utolsó Ady-rokon, Czucza István1 bánffyhunyadi nyugalmazott tanár. Érté-
kes adatokat, képeket és dokumentumokat juttatott el hozzánk Baki Gyula2 
Szatmárnémetiből, akinek ezúton is köszönjük, hogy a féltve őrzött családi kin-
cseket kutathatóvá tette. A mellékletben közölt családfa összesíti a felsorolt for-
rásokban fellelhető adatokat néhány új információval kiegészítve. 

Ady Endre nagyapja, Ady Dániel Szilágylompértról jött Kalotaszegre fele-
séget választani. A nyárszói Viski Juliannát (Lillát) vitte a „hepehupás vén 
Szilágyba”. Nyárszó régi temetőjében nyugszik a költő anyai ági dédapja, Viski 
Dániel (1789–1872), aki több mint ötven évig volt a falu lelkésze. Viski Dániel 
pénzkölcsönzéssel is foglalkozott, ezért gazdagnak és zsugorinak mondták. Ő 
volt Kalotaszeg „bankára”. Felesége, Szabó Anna a magyarországi nárai Szabó 
família leszármazottja, maga is református papnak a lánya. A kalotaszegi régi 
háztípus egyik kevés fennmaradt példáinak egyike a dédnagyszülők háza Nyár-
szón, mely lakatlan, és az összedőlés szélén áll. 

Viski Dánielnek és Szabó Annának (Juliannának) három felnőttkort megért 
lányáról tudunk: Annáról, Juliannáról és Rozáliáról. 

 
Viski Anna leszármazottai 

 
A legidősebbet, Viski Annát, Fazekas András magyarókerekei református 

pap vette feleségül, és nekik is három lányuk született. Polixéna Bányai Lajos 
szilágylompérti lelkész felesége lett. 30 éves korában maradt négy lányával öz-
vegyen. Hazaköltözött Kalotaszegre, Magyarókerekére.  Egyik lánya, Julianna 
Czucza János3 (1859–1937) felesége lett. Czucza János lánya, Emma naplója 
                                                           
1 Híres elődök nyomában. In Buzás Pál: Kalotaszegi kötődések. Művelődés – Szentimrei 
Alapítvány, Kolozsvár – Sztána 2008, 84. p. 
2 Baki Gyula jelenleg Szatmárnémetiben élő nyugalmazott pedagógus, Ady Endre egyik 
kalotaszentkirályon született másod-unokatestvérének, Vincze Erzsébetnek az unokája. 
3 Czucza Jánosról lásd bővebben az Igazgatóportrék fejezetben 
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értékes adalékokat, feljegyzéseket tartalmaz a korabeli Kalotaszentkirályról, an-
nak társadalmáról és a családtagokról. A Kalotaszentkirályon született és gyer-
mekeskedett naplóíró-pedagógus írását megjelentette, emlékezetét ápolja 
Czucza István bánffyhunyadi tanár, aki a család Kalotaszegen élő egyetlen le-
származottja. 

Fazakas András és Viski Anna középső lánya Ilka, aki a kalotaszentkirályi 
Kiszely Kálmán 4  földbirtokoshoz ment férjhez. „Nagytáti (Fazekas András, 
szerzői megj.) bölcsességét mutatja az is, hogy Szentkirályon a három leányának egymástól 
elég távol vett egy-egy házat. Nem szerette volna, ha a testvérek a közellakásnál összevesztek 
volna, azt akarta, hogy a távolság miatt – mint vendégek – menjenek egymáshoz. »Nagy« 
Ilka néni, Kiszely Kálmánné a falu másik végén lakott. Míg Nagymamáéknál (Bányai 
Polixéniánál) örökös, szinte robotszerű munka folyt, és igazi demokrácia uralkodott, addig 
„Kálmán” Ilka néniéknél előkelő légkör fogadott. Ők ráértek társas életet is élni.” – írja 
naplójában Czucza Emma.5  

Anna és Kata lányaik vénkisasszonyok maradtak. 1914 júniusában a Kiszely 
portán – a hársfa alatt – Kiszely Kata az először Kalotaszentkirályra látogató 
Adyval és Csinszkával együtt csodálta a templomból kivonuló népet, mely 
látvány versírásra ihlette a költőt. Ekkor született a költő egyik legderűsebb 
hangvételű költeménye: A Kalota partján. A vénkisasszonyok a helyi református 
temetőben nyugszanak.  

Ilona lányuk Rettegi Visky József6 kalotaszentkirályi jegyzőhöz ment férj-
hez. Náluk vendégeskedett Ady Endre és Boncza Berta, amikor a költő meg-
kérte a lány kezét. E család Ferenc7 nevű fiának tragédiája ihlette egy másik 
Kalotaszentkirályon írt versét is Két sír mellett címmel. Az alábbiakban Ady 
másod-unokatestvére, Vincze Géza Egy béke-vers forrásánál című írását is közöl-
jük, mely a költemény keletkezéséül szolgáló élményeket részletezi. 

Fazakas András legkisebb lánya – Anna – Baló Sándor kolozsvári lelkész 
házastársa lett, gyermekeik nem ismertek.  

 
Viski Julianna (Lilla) leszármazottai 

 
Viski Dániel és Szabó Anna középső lánya, Julianna Ady Endre anyai 

nagyanyja. A dédapa, Viski Dániel, középső lányát, Juliannát egy Almássy nevű 

                                                           
4 Kiszely Kálmán rokonságban állt a Boncza családdal, így Ady Endre és Boncza Berta 
között távolabbi, nem vér szerinti rokonság állt fent.  
5 Czucza Emma: Naplórészlet a boldog gyerekkortól 1918-ig. Pápa, 2010, 21. p. 
6 Visky József családja nem áll kapcsolatban a nyárszói Viskikkel. 
7 A kalotaszentkirályi református templomban 1935-ben az első világháborúban elesettek 
tiszteletére emléktáblát állítottak, melyen olvasható Rettegi Visky Ferenc hadapród neve is. 
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ketesdi papnak szánta, de ő megmakacsolta magát, és a szülők által választott 
férj helyett Ady Dánielhez, az elszegényedett szilágylompérti nemeshez kívánt 
feleségül menni. Hosszas családi perpatvar után sikerült csak a „hattyúnyakú, 
büszke papkisasszony”-nak akaratát keresztülvinnie. De már az esküvő is 
igazolta szüleinek aggodalmát: a vőlegény ugyanis elkésett a szertartásról, mert 
belefelejtkezett a legénybúcsúba. Négy gyermekük született, Lőrinc fiuk az 
érmindszenti Pásztor Máriát vette feleségül, oda is költöztek. Itt születtek 
gyermekeik, Endre és Lajos. Az érmelléki kis falu ma Ady Endre nevét viseli, a 
szülői ház pedig Ady-emlékmúzeum. 

 
Viski Rozália leszármazottai 

 
A dédszülők legkisebb lányát, Rozáliát, a kalotaszentkirályi származású 

Vincze Ferenc, sztánai református lelkész vette feleségül, és két lányuk meg egy 
fiuk született. Csak Ferencnek (1856–1939) lettek gyermekei. Ő 1879-ben 
szerzett tanítói oklevelet. 1879 szeptemberétől decemberéig házi nevelő, majd 
két hónapig helyettes tanító a kalotaszentkirályi iskolában. 1880 márciusától 
kinevezték rendes tanítónak. 1899-től igazgatója az intézménynek, amelyben 
négy tanerő dolgozott, többek között Tanár Erzsébet (1856–1924) is, akivel 
1884. február 2-án házasságot kötött. Aktív szervezője volt a kalotaszentkirályi 
egyházi és társadalmi életnek, pedagógiai és helytörténeti írásokat is publikált. 
Felesége a Dunántúlon született, a tanítóképzőt 1882-ben végezte Győrben. 
Boldog házasságukból kilenc gyermek született: Ilona, Ferenc, Géza8, Imre9, 

                                                           
8  Vincze Géza: református lelkész, újságíró és irodalomtörténész 1889. április 12-én 
Kalotaszentkirályon született. Elemi iskoláit Kalotaszentkirályon végezte, majd a 
kolozsvári Református Kollégium növendéke lett, 1907-ben érettségizett. Ugyanez év 
őszétől pedig a kolozsvári Református Theológiai Akadémia és a kolozsvári Magyar 
Királyi Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészkarának hallgatója lett. Lelkész 
Marosszentimrén. 1922-ben Magyarországra került. Az Adyval való rokonság határozta 
meg egész életét és munkásságát. Számos kisebb írásában emlékezik a költővel való 
találkozásaira, feldolgozza levelezésüket. Irodalomtörténeti tanulmányaiban is főleg Ady 
munkásságával foglalkozott. 
9  Vincze Imre: Kalotaszentkirályon született 1891-ben. Középiskoláit Kolozsváron és 
Nagyenyeden végezte az akkori Bethlen Kollégium tanítóképzőjében. 1909-ben népiskolai 
tanítói oklevelet szerzett. Munkáját szülőfalujában kezdte el. 1920-ban Budapestre került. 
1924-ben az Esztergom-Komárom megyei Kocs községbe került tanítónak. 1927-ben 
igazgatóvá nevezték ki, majd 1936-tól 1949-ig iskolafelügyelőként működött. Később 
kántor és könyvtáros. Lánya, Éva is a pedagógusi pályát választotta. Fia, Vincze Imre 
kétszeres Erkel-díjas zeneszerző, a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. 1979. december 23-
án 88 éves korában hunyt el. A kocsi református temetőben nyugszik. 1991-től a kocsi 
iskola névadója. Tiszteletére a Vincze Imre Általános Iskolában emléktáblát állítottak. 
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Erzsébet, Berta, Lajos, Kálmán, Rózsika. Ilona lányuk Vaska Bélának lett a fe-
lesége, tanítónő volt Kalotaszentkirályon, 28 évesen halt meg. Apjával, anyjával 
és nagyanyjával, Viski Rozáliával együtt a helyi református temetőben nyugszik.  

 
Boncza Berta – Csinszka – rokonsága 

 
A nagy költő akkor fűzte szorosabbra kapcsolatát kalotaszegi rokonaival, 

mikor kapcsolatba került a csucsai Boncza Bertával, akinek a családja is erdélyi, 
kalotaszegi. 

A Bonczák családfáját Czeizel Endre10 a XVI. századig vezeti vissza. A 
XIX. század elején Boncza Elek tanulmányainak befejezése után gróf Bánffy 
Miklós (1801–1894) erdélyi földbirtokos és főpohárnok jogtanácsosa lett Kalo-
taszeg központjában, Bánffyhunyadon. Feleségül szőkefalvi Nagy Jozefinát 
vette, és három gyermekük született. Boncza Eleket és feleségét azonban 1848-
ban a lázadó románok lemészárolták, így két lányuk és fiuk árvaságra jutott. A 
tízéves Malvinát Bánffy grófék vették magukhoz, míg a két kisebb gyermek, 
Berta (I) és Miklós az egyik anyai nagybácsihoz került Bágyonba. Felnöveked-
vén, Malvina rangon alul ment férjhez, de Bánffy gróf jószágigazgatóvá tette 
férjét, Kováts Károlyt, és zentelkei birtokán később foglalkoztatta. Ekkor a 
kisebbik Boncza lány, Berta is hozzájuk került, ezért tőlük kérte meg kezét a 
bánffyhunyadi járás főszolgabírója, törökfalvi Török Károly11. Boncza Berta és 
Török Károly első fia csecsemőkorában meghalt agyhártyagyulladásban. A má-
sodik is Berta (II), a harmadik Lili, őt hatévesen vesztették el, végül a legkisebb 
Károly. Apjuk kártyaveszteségei miatt sikkasztásba keveredett, és negyvenegy 
évesen öngyilkosságot követett el. Ettől kezdve Berta (I) egyedül nevelte két 
gyermekét öccse anyagi támogatásával. Később Boncza Miklós taníttatta Bertát 
(II) Pesten Zirzen Janka három évfolyamos tanítóképzőjében, és beleszeret 
unokahúgába. A már agglegénynek számító Boncza Miklósnak állandóan voltak 
„női”, de korábban házasságra nem gondolt. A fiatal Berta (II) érzelmei egy 
Ignácz István nevű jogászfiú felé irányultak. A megkérés elfogadása ezért 
inkább a nagybácsi részéről az ő családjának nyújtott anyagi támogatás viszon-
zásaként fogható fel. Házasságukat édesanyja is hevesen ellenezte, nemcsak a 
korkülönbség, hanem a „vérfertőzés” miatt is. A törvény ugyanis tiltotta a 
másodfokú rokonok házasságát, az országgyűlési képviselő Boncza Miklós 

                                                           
10 Czeizel Endre: Ady Endre családfájának és sorsának értékelése. In Kortárs 2000/7/56. p, 
2000/8/117. p. 
11 Törökfalvi Török Károly rokonai Kalotaszentkirályon éltek, ők lehettek az ún. Török-kert 
tulajdonosai. Törökfalvi Török Zsigmond és családjának síremléke a helyi református 
temetőben található. 
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azonban képes volt a különleges engedély megszerzésére. Így 1893. július 4-én 
a Kálvin téri református templomban a negyvennyolc éves Boncza Miklós fele-
ségül vette húszéves, tanári diplomáját éppen megszerző unokahúgát. Csucsán, 
a hegyoldalban kirobbantott sziklára egy Körösre tekintő „várat” építtetett. A 
hamarosan bekövetkező terhesség azonban tragikus véget ért. A feleség 
szeretett volna a fővárosban szülni, de a férj ragaszkodott ahhoz, hogy 
gyermeke a csucsai kastélyban jöjjön világra. A várt fiú helyett egy „groteszk 
lány” (Csinszka szavai) született 1894. június 7-én, és az édesanyát a román 
bába megfertőzte, ezért Berta (II) a születést követő tizedik napon meghalt 
gyermekágyi lázban. Az apa az ugyancsak Berta (III) nevet kapó lányát lelenc-
házba kívánta adni, de ezt Berta (I) – a nagymama és nagynéni egy személyben 
– nem engedte, és magára vállalta nevelését. (Öccsével azonban soha többé 
szóba nem állt.) A kis Bertát (III) – a későbbi Csinszkát – tízéves korában a 
pesti Erzsébet nőiskolába adták, majd 1911-ben a svájci Lutry 
leányinternátusba került. 1911 novemberében innen írta első levelét Ady 
Endrének. 

Csinszka és Ady levelezéséből fény derült távoli rokonságukra, ezért a költő 
„kis húgomnak” szólította „Bertukát”, a maga nevét pedig „bátyjaként” írta alá. 
Több meghiúsult házassági terv után Ady 1914 áprilisában meglátogatta 
Csucsán Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleztek. A költő új nevet adott neki: 
önmagát tréfásan Csacsinszkynak, Bertukát Csacsinszkának nevezi, s ez 
utóbbiból lesz a Csinszka. Az egyre aggasztóbb politikai helyzet, a háború 
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sokasodó előjelei növelték házasulási vágyát. Válságos időszak következett a 
költő életében. Akkor kevesen mérték fel úgy, mint Ady, hogy világkatasztrófa 
készül. 1914. június 6-án Kalotaszentkirályon tett látogatásuk során megkérte a 
lány kezét. 1915 márciusában, az apa beleegyezése nélkül, megtartották 
Csucsán az esküvőt. A csucsai kastély menedékében szenvedi át Ady a „nagy 
tivornyát”, a háború „véres, szörnyű lakodalmát”. Jóllehet már súlyosan beteg, ismé-
telten katonai sorozással zaklatták, sőt egy alkalommal be is kellett vonulnia. 
Bánffyhunyadon sorozták be, csak a laktanyában kapta meg fölmentését 1916 
augusztusában. Adyék szeptemberben Budapestre költöztek.  

Ady Endre Kalotaszegen tett látogatásai során felkereste anyai rokonságát, 
nemcsak Kalotaszentkirályon, hanem Magyarókerekén is. Kalotaszentkirályon 
tett látogatásairól és az itt írt két versének keletkezéstörténetéről másod-
unokatestvére, Vincze Géza írt cikkeket, melyek a folytatásban olvashatók.  

 
A Kalotaszentkirályon írt két Ady-vers keletkezéstörténete (Vincze Géza 
írásaiban) 

 
Ady népszerűsége sokban a kalotaszentkirályi születésű Vincze Gézának 

köszönhető, aki másod-unokatestvére volt a költőnek, de mivel 12 évvel fiata-
labb nálánál, unokaöcsként vonult be a köztudatba. Ady is ezt a rokonsági 
meghatározást használta kettőjük viszonyára. Czine Mihály az Ady-vallás 
papjának nevezi. „Szórtan megjelent elbeszéléseiről és verseiről csak a barátok 
tudnak, az irodalomtörténet azonban a poéta igehirdetőkről és az igehirdető poétákról 
szóló könyve mellett, sőt előtt, talán száznál is több Ady cikkét – emlékezéseket, 
adatközléseket, ismertetéseket, tanulmányokat tartja számon. (…) Mintha csakugyan 
»Ady-vallást« akart volna alapítani: évtizedeken keresztül munkálkodott azon, hogy 
minden jóakaratú embert összehozzon egy Ady-társaságba; az ő Ady-
asztaltársaságának tudósok, írók, katonák, papok, diákok, középiskolai tanárok 
voltak a tagjai s időnként Tombor Jenő, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Móricz 
Zsigmond is vendége volt. Fél századnál tovább hirdette Ady igéit szóban, a 
marosszentimrei szószékről csakúgy, mint a Vas utcai kereskedelmi iskola 
katedrájáról – a vallásórákon –, vagy a nyugdíjas tanárok klubjában. S gyűjtötte az 
Ady emlékeket, kéziratokat, leveleket – s adta oda gyűjtött kincseit az Akadémia 
Kézirattárának és az alakuló nagyváradi Ady Múzeumnak. Természetesen 
ellenszolgáltatás nélkül, ahogy Ady hívőjéhez – a legrongyosabbhoz is illik.” (In Élet 
és Irodalom. 1964. VIII. évf. 15. szám) 

Vincze irodalomtörténeti tanulmányaiban főleg Ady Endre munkásságáról 
írt, mellette Móricz Zsigmond, Áprily Lajos, Kós Károly tevékenysége is 
foglalkoztatta. 1926-ban Budapesten jelent meg Igehirdető poéták – poéta 
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igehirdetők című tanulmánya. Adyval való személyes kapcsolatáról, találkozá-
saikról, az Ady halála utáni évekről és a Pásztor Máriával eltöltött időről vall A 
Kalota partján című gyűjteményében, mely kéziratos formában maradt fenn. E 
kéziratból Kovalovszky Miklós közölt két fejezetet Emlékezések Ady Endréről 
című munkájának V. kötetében (Bp., 1993, Akadémiai Kiadó) A Kalota partján 
és Az utolsó csucsai nyár címűeket. 

Adynak Kalotaszentkirályon tett látogatásait két írása is megörökíti. A „10–
20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát…” című rövid cikkében az első 
látogatás és A Kalota partján című költemény keletkezését mutatja be. A lelkes, 
derűs hangvételű sorok részletezik a Visky-portán történt leánykérést is, mely 
esemény Vincze Gézának köszönhetően került be a köztudatba.  

Az Egy béke-vers forrásánál című írása egy másik kalotaszentkirályi ihletésű 
versre hívja fel a figyelmet. A Két sír mellett című költemény keletkezésének meg-
rendítő háttértörténetét részletezi: 1915 tavaszán meghalt a kárpáti harcokban 
Visky Ferkó, a költő másod-unokatestvérének fia, helybeli nemesi-értelmiségi 
család elsőszülött gyermeke.  A szülők háromszor indultak el, hogy megkeres-
sék fiuk sírját és hazahozzák a holttestet. Próbálkozásuk nem járt sikerrel. Az 
édesanya, Rettegi Visky Józsefné Kiszely Ilonka az éppen Csinszkával náluk 
látogatást tevő költőnek zokogja el fájdalmát. Adyt megrendíti az anya fájdal-
ma. A rövid három szakaszban a halottkeresés naturalisztikus és az egyetemes 
anyai fájdalom hiteles ábrázolását láthatjuk, mely egyben tiltakozás „a buta 
halál”, a világháború ellene. A következőkben e két írást olvashatják. 

  

Vincze Géza: „10–20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát…” 
 
Gyermekkoromat ott töltöttem a Kalota partján! S legszebb emlékem, mikor 

a kalotaszentkirályi nép, amelyből én is származom, színes ruháiban özönlik a 
vasárnap délelőtti sétára. Édesanyám, aki a Dunántúlról került gyönyörű 
kalotaszegi falunkba, otthagy rántást, 
főzőkanalat, s rohan az utcai ablakhoz 
és onnan nézi az elvonuló sokaságot… 
S jól emlékszem, mikor néprajztudósa-
ink egyike, kik sűrűn járják Kalota-
szeget, a tudós Hermann Antal hátunk 
mögött elragadtatásában felkiáltott: 

– Lábon járó tulipánok! 
Hát ezt a képet látta Ady Endre – 

1914. június elején, ezelőtt 44 évvel! 
Élete egyik legboldogabb napja! 



Péter Mónika Mária                                                           Ady Endre Kalotaszegen  
 

 143

Együtt ülnek a Kiszely-kert „tengerpart”-nak becézett magaslati pontján, hol 
egy másik hegyi patak szakad sebes zúgással a Kalota vizébe – a költő és 
Boncza Bertuka, és a két öreg, a kilencven év felé ballagó Kiszely leány és 
Vincze Imre kalotaszentkirályi tanító, ma élő egyetlen tanúja a jelenetnek. 

Elöl jönnek piros csizmában a lányok, szemérmes fejtartással a „pártá”-t 
viselő menyasszonyok, a felhajtós aljt, „muszuly”-t hordó menyecskék – s 
csöndes beszédben, tempós léptekkel az idősebb férfiak és asszonyok. 

A költőt foglyul ejti a látvány… Szeme boldog lázban figyel. S míg a 
többiek beszélgetnek, a világ legérzékenyebb lemezén elkészül a kép, melynél 
szebbet senki sem festett Kalotaszegről: 

 
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 
És tarkaságban annyi nyugalom 
És fehér és piros, virító sárga, 
Izgató kék és harcos barna szín 
--------------------------------- 
Ékes párták, leesni áhitók. 
 
Szemben vele a menyasszony friss, kék szeme nevet: 
 
Szebb szemek minden volt szemeknél 
S bennük végkép megpecsételtetett 
Az én örök-bús ifjuságom: 
Vonzódás, drága űzetés, 
Csapongás a végső csapásig 
--------------------------------- 
S e percben a Kalota partján 
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom. 
 
…Aznap este a jegenye-komondor belépős Visky-porta padlás-gerendás 

szobájában kéri meg Ady Endre a nagymamától – özv. Török Károlynétól – 
Bertuka kezét. Visky Jóska bátyánk sűrűn térül a pincéjében őrzött szilágysági 
jó debreni borral s a messze földön híres énekes háziasszony, Kiszely Ilonka, 
Bandi unokatestvére s az örökké nótás kalotaszentkirályi tanító ajkán felcsen-
dülnek a nép hagyományaiban őrzött, felejthetetlen kalotaszegi népi dalok… A 
nóta és a hangos jókedv majd szétveti a padlásgerendás kis szobát… 

Másnap Bandi és Bertuka és a nagymama – úgy, ahogy jöttek, kocsin 
visszamennek Csucsára – a csucsai várban megismétlődik a leánykérés – és 
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elmegy a leánykérő levél Ady részéről s a házasságba beleegyezést kérő levél – 
Bertuka részéről a zord apához – Boncza Miklóshoz. 

Még ez év őszén tudatja Ady e sorok írójával: „10–20 nap múlva feleségül 
veszem Boncza Bertukát…”  

 
Vincze Géza: Egy béke-vers forrásánál 

 
Abban a világméretű küzdelemben, mely a béke megvédéséért folyik, biz-

tatást és segítséget nyújt számunkra a múlt haladó állásfoglalásainak, különösen 
költőink harcainak alapos ismerete. Ismeretesek Ady harcai és küzdelmei, 
melyeket az „acélhegyű ördög”, a toll fegyverével vívott a népeket mészárszék-
re vivő imperialista háború ellen. 

Jó szolgálatot vélünk tenni éppen most, az ötödik magyar békekongresszus 
eseményeinek országszerte végbemenő megbeszéléseinek idején, ha ismertetjük 
egyik kevéssé ismert Ady-vers élményanyagát. 

Vissza kell mennünk az első világháború idejére. A kalotaszentkirályi Visky-
család nagyobbik fia, Visky Ferkó 1915 tavaszán elesik a kárpáti harcokban. 

„Szegény Visky Ferkó – tudatja velem a kalotaszentkirályi tanítónő, 
édesanyám, az anyák megrendítő egyszerűségével – még március 14-én elesett 
az uzsoki harcokban. Egy hadnagy barátja temette el. Szegény Jóska bá’ majd 
megőrül bánatába.” 

Dumdum lövés roncsolta felismerhetetlenné. Az édesanyja, Visky Józsefné 
Kiszely Ilonka, Ady unokatestvére, az éppen akkor Csinszkával náluk látogatást 
tevő költőnek zokogja el fájdalmát… 

„Mikor Édesanyám megtudta Ferkó halálát, aznap megőszült” – írja le-
velében az életben maradt kisebbik Visky-fiú. – „Szüleim drágák, háromszor 
voltak a sírjánál. Először 
Édesapám egy Országh 
nevű községi irnokkal. 
Nem kapták meg. Másod-
szor Rosenfeld helybeli kis-
kereskedővel ment; hosz-
szas bolyongás után ráta-
láltak. Édesapám a foga-
dott ruténekkel két szom-
szédos nagy fenyőfára fej-
szével rávésette, az egyikre 
a Visky, a másikra a 
Ferenc nevet és a dátumot. 
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A kis keresztet hazahozta, hogy édesanyámnak megmutassa. Harmadszor már 
együtt mentek, hogy a sírt lássák és ha lehet, a holttestet hazahozzák, de ez már 
nem sikerült.” A németek kerítést csináltattak, de a halottakat csak számokkal 
jelölték… S így nem találtak a sírra… 

A költőt megrendíti az anya fájdalma… Egy prózai írásban és egy versben 
ad ennek kifejezést. Tartalmi és formai megoldásával gyönyörű iskolapéldája ez 
a vers a közösség fájdalmát kifejező lírának. A veszteség elsiratásánál nem 
marad meg egy édesanya fájdalmánál, hanem kiszélesíti az összes, háborúban 
elesett gyermekeit sirató édesanyák fájdalmává: 

 
Két messzi sírt fölbontatott 
S rothadt, két egyforma halott 
Bámult, 
Hogy mit akarnak még tőlük 
Az elfelejtett világbul. 
 
S két sír körül az Anya járt 
S mint Élet fölött a Hazárd 
Nézte, 
Nézte őket és mindegy volt, 
Melyiket öntötte vére. 
 
A Föld már elkészült velük 
S fiatal kárpáti telük 
Álom, 
Új Anya régi nyomában 
S ébredés buta halálon. 
(Két sír mellett) 

 
Megjelent először a Világ 1915. október 3-i számában. 
 
Ady emlékezete Kalotaszentkirályon 

 
Ady, aki félig kalotaszeginek, félig szilágyságinak vallotta magát, megérdem-

li, hogy e tájakon is éltessék emlékét. Kalotaszentkirályon tett látogatásainak 
köszönhetően Kalotaszegen itt a legerőteljesebb az Ady-kultusz. 

Az Adyval rokon nemesi-értelmiségi családok kihaltak, vagy elhagyták 
Kalotaszentkirályt. A Czucza János által ültetett hársfa, melynek árnyékából 
csodálta meg a pompás magyarokat Ady, több mint egy évszázada őrzi a 
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Kalota partját. 1959-ben a falu gazdáit az Ady Endre Mezőgazdasági Társulás 
tömörítette. A kommunista rendszer évtizedei során a település történelmi, iro-
dalmi értékei javarészt törlődtek a köztudatból. A rendszerváltást követően 
ismét ápolhatjuk a költő emlékét. 1994-ben a budapesti Székely Kör támo-
gatásával Ady-emlékművet emeltek a helybeliek a Kiszely-kertben. A helybeliek 
Ady hársfájaként emlegetik. Egyik kulturális egyesülete a falunak is az ő nevét 
viseli. 2003-ban a helyi iskola is a költőóriás nevét vette fel. 

Nagy költőnk és a tájegység kapcsolatának hatékonyabb bemutatása viszont 
még várat magára. Idén száz éve annak, hogy a költő megírta A Kalota partján 
című versét. Ebből az alkalomból az augusztusban sorra kerülő Ady-napok ke-
retében az iskolában megnyílik egy Ady-emlékszoba. A helyi temetőben 
található a költő több rokonának a síremléke. 
Tervezzük ezek restaurálását is. A Kalota-
szentkirályra látogató több ezer turista számá-
ra pedig információs táblákat helyezünk a falu 
különböző pontjaira, többek között bemutat-
va Ady helyi kötődéseit is. Mindezzel méltón 
emlékezünk a kilencvenöt éve elhunyt költő-
re, így erősödik a helybeliekben az Ady iránti 
tiszteletet, és gazdagodik Kalotaszentkirály 
turisztikai kínálata. 
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