
Megújult Ady Endre síremléke
,,A lelkünkben melegséget érzünk" _ vallja Csillag Istvdn és felesége, Maros Magda, a költ,őfejedelem adakozó kedvtÍ tisztelői

A hír megdobogtatja a szíviin-
ket egyStoc}holrnban él ma-
gyar házasprír adakozásábríl
jították fel Ady Endre sírem_

lékét a-Fiumei ríti temet l9l|-
es parcellájában. A síremlék
átadását a k lt 136. sztietés_
napjrín, november 22-én, pén-
teken 1l rírakor tartiák

ffi K'ri ANnnÁs

f elen sorok ír 
'ja 

bevallhatja, ha a

/ Fiumei riti temet ben jiír, sosem
mulasztja el, hogy ne sétríljon el
Ady Endre sírja mellett. Évfordul k
idején cikkeket is ínam azola l a
koszorula 1, amelyeket a síron ta-
liíltam, kozttik a ráckevei Ady grm-
niízium mindig visszatér virágai-
r |. Az egyik olvas i levélb'l tud-
tam meg, hogy évelikel ezeL tt a
debreceni Ady gimnríziuÍn tisszes

évfolyarna és osztiílya, az akkori
igazgat nak kÓsz nhet en, elláto-
gatott a ktilt sztil helyére, Ér-
mindszentre. De meg is r ttam
azokat az iskoliíkat, amelyek a kolt
nevét viselik ugyan' ám jubileumok
idején elfeledkeztek .gy szerény
csokorr l.

Nehéz mély f hajtás nélktil írni
arr l, amelyr l most értestiltem:
egy Stockholmban é| magyar há-
zaspár adakozásáb 'l felrijították
Ady Endre síremlékét, amely mél-
tatlanná viílt a kÓlt géniuszáltoz.
I(ik azok az emberek, akiknek fon-
tos volt egyilyen geszfus? Utánajrír-
tam. CsillagIstvdn és felesége, Mc-
ros Magdavolt az adakoz . Az el z-
ményekr l, a multr l aférj ígybe-
szélt _ Zilahon sztilettem, abban a

városban, amely a kolt szátmára

meghatároz volt. ,,Aki vagyok, az
négy zilahi esztend iíltal vagyok'' -
írta Ady 1903 novemberében. A
gimnrízium fels négy o sztalyátjár-
tal892és 1896 ktlztltt a Wesselényi
Kollégiumb an. Zlah nekem is fon-
tos rhelyem volt: ugyanabban az
iskolában és ugyanabban az osz-
trílyban tanultam. Ott érettségiz-
tem. A falak, a padok r la sz ltak. A
szelleme nap nap után kísértett. Á'
lelki stabilitást, a gytikereket je-

lentette. A nagyapám szintén ott
tette le az érettségit, a k lt ccse,

Ady Lajos tanította. A kollégium az
1600-as évek eleje ta létezik, sokat
ktisz nhetett kés bb Wesselényi
Mikl snak, akt az iskola f gondno-

ka volt, és nagy sulyt fektetett a ran-
gos taniíri karra, a szegény, de te-

hetséges gyerekek tiímogatására.
Arr 1 beszélgettlink, hogy Ady

idejében Zlah a Szilágyság legfej-

lettebb, legmiíveltebb városának
számított, oktatási szinten a kor
egyik legjelent sebb teleptilése volt.
Nem véletleníil nevezte a kÓlt a
Wesselényi Kollégiumot igazi alma
materének. ,,Bár zord a harc, meg-
éri avilág, lHaazember azmarad,
ami volt / Nemes, kiizd , szabad-
lelkií dirík'- írta Üzenet egykori is-
kolámba címií versében. A kollégi-
umban tobbek ktizritt a grir g t ta-
nít Kincs Gyula volt a tanáta, a

Szilágy f szerkeszt je l886-t l
1903-ig. jelentette meg a ktilt el-

t0TÓ: NAGY BíA

s verseit, tárcáit és egyéb kézirata-
it. Kett jtik kapcsolata az apa-frit
viszonyhoz hasonlított. - Volt
Zilahon egy Dirík-domb, amelyr l
Ady is írt - folytatta Csillag István
_, ahová a végz s diríkok mindig el-
zarándokoltak, s ott énekelték el a
Gaudeamus igiturt, amely a nagy-
szeríí,akusztika miatt lehallatszott a
városba. Magam is átéltem ezt az
élményt, és feltehet leg Ady is, aki
a dalktilt Baldzs Árpddnak aján-
lotta a Zllahi ember n tája címíi
versét ,,Zlah fol<jtt felh zik most /

Ifuságom kicsalt vére, lV ros-fé-
nyes a Dirík-domb,lYér hullott a

Terbetére, / Régi ember régi vére.''
A Terbete a Meszes-hegységlegma-
gasabb csricsa volt.

Maros Magda, a feleség vette át
a sz t: _ Véletlentil sztiletett me1az
tlet, hogy hozassuk rendbe a kOl-

t fejedelem sírerrrlékét. A bátyám'
akit nem ismertem, mert téves

korában, 1948-ban meghalt, a pest-

erzsébeti temet ben nnigszi( de a
Fiumei riton kellett megviíltanunk
a sírját a ktivetkez éveke' Ekkor
sétáltunk n vérem társaságában
el sztir ebben a gy ny r(í sírkert-
ben, ahol nagyjaink pihennek. Így
akadtunk rá Ady Endre sírenrléké-
re, amely szomonian nézettki. Ott
a sírniíl fogalmaz dott meg a gon-
dolat, hogy ha lehetséges, rendbe
hozatjuk. Megkerest'tik a Nemzeti
Örtikség Intézetét, amely tiímoga-
tásár l biztosított benntinket. A
mai napig hiílás vagyok ktizépisko-
lai tanárn mnek, a pesterzsébeti
gimnázium egykori pedag gusá-

nak, hogy megszerettette veliink
Adyt. Ha egy évben egyszer Párizs-
ban járunk, a Saint-Michelen min-
dig elmondom a híres versét, amely
szomoru szi hangulatot áraszt.

Csillag Istviín és felesége a na-
pokban ismét Párizsban járt, és fel-
kereste aztaszíllodát, ahol a ktilt
egykor lakott. Mára átépítették,
Grand Hotel des Balcons aneve, de
megmaradt az a szoba, ahol Ady
soknapott lt tt. Fényképekis r-
zkaz akkori iíllapotot. A berende-

zés természetesen megviíltozott, de
a balkon, a kilátás a régi, aháztetk
a régiek, és elmerengeni, iílmodoz-
ni lgy is szabad. Csillagék egy év-
ben egyszer ellátogatnak Zilahra is,
ahol Iswiín bátyja, a sz rványság
lelkésze é1. Útk<izben megiíllnak az
érmindszenti (ma Adyfalva a neve)

Ady-mrízeumnál, ahol mindig ta-
lrílnak valamilyen rijdonságot. Már
a báz rz kutya sem ugatja meg
ket...

Csillag Istviín az érettségi után
Kolozsváron végezte e\ az egyete-

met, de utána, |974-ben emigrrílt
Stocliholmba. Itt szerzett doktorá-
tust. Ma fizikaprofesszor a stock-
holmi egyetemen. Maros Magda ki-
vríl t rvív volt. Az 1980-as olim-
pia egyéni versenyében - holwer-
seny utiín - eztistérmet nyert. Ab-
banazévben itthon az év n i spor-
tol'jrínak vrílasztottiík Tagja volt az
I97 3-as világbajnokságon gy ztes
magyar viílogatottnak. Háromszo-
ros magyar bajnok.

- Ady nagyon sokat jelentett

nekunk a kommunista id kben -
vallotta meg Csillag István. _ Osz-
szetart ertí volt. Á tulélésben segí-
tett, tápliílta Erdélyben a magyar-
ságtudatunkat. - Szeretttink volna
valami maradand t cselekedni -
tettehozzáMaros Magda -, és arra
gondoltunk, a síremlék rendbeho-
zatala meg rzí a csodiílatot Ady
tránt az utánunk k vetkez gene-
ráci kban is. És most, hogy a ter-
vtink val ra vált, a lelktinkben me-
legséget érztink.

Ana kének, ne r luk írjak, sze-

retnének a háttérben maradni, a

k<ilt sztiletésnapjára emlékezze-
nek azok, akik még hisznek a vers

r k'kéval ságában és a gy nytir
sorokban, amelyek aa Ifiu szívek-
ben fogalmaz dtak meg: ,,Ör k vi-

gz'as sorsa már az enyém, l Hiába
t rnek életemre, / Szent, mint szent
sír s mintkopors , kemény, / devi-
rágzás,de Elet és rtik."

fiti szíreldcen éL a kommunista id |Öen Adytáplála a magnrságrfudatot ErdélÉen


