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A D Y ENDRE „SAJÁT KEZŰ" LEVELEI 
BARÓTI MARIKÁHOZ 

(HOZZÁSZÓLÁS SCHWEITZER PÁL KÖZLEMÉNYÉHEZ) 

A költő öccsének 1940-ben bekövetkezett halála után egy 
esztendővel, Ady Lajos özvegye az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézirattárának ajándékozta féije birtokában volt Ady-do-
kumentumok jelentős részét. A nagybecsű ajándék a költőtől 
származó kéziratokat tartalmazott, hozzá írott leveleket, fény-
képeket és egyéb dokumentumokat. A Kézirattárban dolgozó 
három irodalmár, Halász Gábor, Joó Tibor, és e sorok írója 
nem kis izgalommal bújta az ajándékba kapott új „szerzemé-
nyeket", az Ady-kutatás számára jelentős darabokat. Volt 
azonban a hagyatékban mosolytkeltő anyag is. Ez pedig nem 
más, mint Baróti Marika bőbeszédű, sose látott terjedelmű, 
gyerekes hangmegütésű, „Endrebácsizó", a költőt „III. apjá-
nak" nevező, rajongó levelei. A levelek első olvasása idején 
Baróti Marikáról nem tudtunk többet annál, amit a levelekben 
önmagáról elárult. Többek között azt, hogy leánya Baróti 
Lajos történetírónak, aki — mivel átdolgozója volt Szalay 
László Magyarország története c., az időben közkézen forgó 
műnek — a „Szalay—Baróti" címszóként élt tudatunkban. 
Adynak a Lédával történt szakítása utáni asszonykapcsolatai-
ról, rajongóiról annak idején - minthogy többségük még az 
élők sorában volt - az Ady-kodalom is többnyire rendkívül 
diszkréten szólt, a költő versbéli névhasználatát követve: 
„Adá"-t „Mylittá"-t, „Arany"-t, „Zsuká"-t stb. írván. Baróti 
Marikáról — tudomásom szerint akkor - csupán Ady Lajos 
könyve tett említést, de ő is csak lapalji jegyzetben, mindössze 
„egy Marika" megjelöléssel élve. Mondandóim szempontjából 
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idézendőnek tartom a költő öccse művéből nemcsak az „egy 
Mariká"-ról szóló jegyzetnek, hanem az ezt megelőző szöveg 
tekintélyes részének idézését: 

„Az ő (t.i. Ady Endre) leveles-ládájának anyaga csak egyharmadrész-
ben ( !? ) úgynevezett irodalmi, vagy legalábbis irodalmi vonatkozású 
levél. Kétharmadában asszonyi levelek ezek, amelyek mindjárt 
1905-ben [!] az Uj Versek lármás fogadtatása idején kezdettek hozzá 
szállingózni, s az évek teltével jöttek egyre, mit sem törődve a majdnem 
hitvesi nyíltságú és állandóságú Léda-viszonnyal. 

. . . nemcsak híresség-smokkok, 'meg nem értett asszonyok', írónői 
vagy színésznői ambíciókkal gyötrődő exaltált leányok és egyébfajta 
hisztérikáktól jöttek a levelek - nagyobbik felük persze ezektől jött - , 
hanem igazán irodalombarát (Kazinczy idejében azt mondották volna: 
széplelkű) asszonyoktól és leányoktól is, akik semmit sem akartak a 
költőtől, még csak autogramot vagy fényképet sem. A nevüket se 
mindig árulták el előtte, hanem csak arról kívántak számot adni, azért 
akartak köszönetet mondani, amit nekik az Ady-versek élményként 
jelentettek. 

Amíg a TLéda ajkai között' volt, ezeket a leveleket emóció nélkül 
rakta félre; mikor később már csak a kezei között érezte magát, az 
érkező levelek újabb meg újabb pörpatvarkodás forrásaivá lettek. A 
szakítás idejétől kezdve azonban a leveleket különösebb gondozás alá 
vetette velem, s az én 'professzori józanságom' elbírálásától tette füg-
gővé, hogy egy-egy levélnek mi legyen a sorsa . . . " 

Majd a Baróti Marikára utaló lapalji jegyzet: 

„. . . Volt egy-két olyan makacs levelező, aki 5 - 6 éven át szabályos 
időközökben újra meg újra jelentkezett. Közülük különösen kivált egy 
Marika nevű, aki még asszonykorában is megírta évente a maga 8 - 1 0 
levelét. . . " 

Ady Lajos szól arról is, hogy milyen jellegű levelek voltak 
azok, amelyekre egyáltalában nem ment válasz, arról is, milye-
nekre igen, s még arról is beszél, milyen típusúak voltak a 
válaszok. Végül ezt olvassuk: 
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„A nők litterális formájú jelentkezését ekként, titkári minősét 

megfelelően lehetett elintéznem.'" 

Visszatérve az Ady Lajos-féle gyűjtemény egy részének a 
Széchényi Könyvtárba kerüléséhez. A Kézirattárban — mint a 
legfiatalabb irodalmárnak — az én feladatom volt az anyag első 
rendezése. A munka során persze kérdések merültek fel. Azok-
kal a problémákkal, amelyeket magam nem tudtam megoldani, 
a kimeríthetetlen élő forráshoz, Schöpflin Aladárhoz fordul-
tam. Baróti Marikával kapcsolatban Schöpflin nem tudott fel-
világosítást adni, s tanácsolta, forduljak Ady hajdani titkárá-
hoz, Steinfeld Nándorhoz — aki a Léda-kapcsolat lezárulását 
követő időszaktól kezdve mindenkinél jobban ismeri a költő 
napjait, magánéletének mozzanatait. 

Steinfeld Nándorról megemlékezik már Ady Lajos idézett 
műve ugyanúgy, mint Bölöni György Az igazi Ady c. könyvé-
ben.2 Ady és Steinfeld ismeretsége — miként a költő öccse írja 
— a Dorottya utca 2. alatti, Magyar Király Szállodában vette 
kezdetét. 1912 és 1916 között — mint ismeretes — ez a 
szálloda volt Ady állandó budapesti lakhelye, s a hotel vendég-
lőjét ez időben Nándor édesanyja bérelte. (Bölöni szerint a 
szállodai vendéglő bérlői a szülők voltak.3) Szó szerint idézve 
Ady Lajos további szavait: 

„Innen ered az ismeretség, mégpedig akként, hogy a Léda-korszak 
lezárultával az addig ritkábban érkező női levelek hihetetlenül meg-
szaporodtak. Az egyre gyűlő, s választ, autogrammot, fényképet, talál-
kozást sürgető levelek egy részére pedig mégiscsak válaszolni kellett. 
Erre a munkára vállalkozott az akkor 18 éves, naiv Ady-rajongó "Nán-
dor fiú' s lassanként a Bandi levelezésének intézése mellett minden 

'Vö. Ady Lajos: Ady Endre Budapest, Amicus kiadás, év nélk. 
[1923], 1 5 7 - 1 5 8 . 

1 Első kiadás :Páris, 1934. Hivatkozásaim a Szépirodalmi Könyvkiadó-
nál, Budapesten, 1966-ban megjelent kiadás lapszámaira utalnak. 

M.m. 384. 
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aas természetű ügy (pénzügyek, hitelezők) gondozása is az ő tiszte 
. . . így lett a Nándor fiú 'titkárrá' s vitte e tisztet 4 - 5 éven át 

xesen és buzgósággal, anyagi ellenérték nélkül."4 

Bölöni György egy 1914. április 15-én, Érmindszentről 
keltezett Ady-levél kapcsán beszél a titkárról. A levél néhány 
soros, így hangzik: 

„Drága Itókám és Gyurkám, mióta láttalak, majdnem meghaltam. 
Harminckilenc fok huszonnégy órán át. Mindegy: ezt is kihevertem, s a 
titkárral hazahozattam magamat. Itt pedig fölséges idő van: kár értetek. 
Adytok." 

4Vö. Ady Lajos: Lm. 173. - Illés Béla szerint, akinek iskolatársa 
volt Steinfeld az István úti - ma Ajtósi Dürer sori gimnáziumban, 
1894-ben született: „ ö egy évvel volt idősebb, mint én. 1894-ben 
született." Ebből az adatból következtetve - minthogy Ady Lajos 
szerint 18 éves volt Steinfeld a megismerkedés idején - az ismerkedés 
legkorábban 1912-ben, de valószínűleg 1913-ban történhetett. Ezt a 
dátumot látszanak alátámasztani a különböző levelek, Adyéi, Stein-
feldéi és az asszonyokhoz intézettek. Illés Béla két alkalommal is út 
ifjúkori barátjáról, a költő titkáráról. Első írása A protektor címen, az 
Anekdoták könyvében jelent meg, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1959. 16 -19 . A másik írását már bénán, kórházi ágyon diktálta: Talál-
kozások Steinfeld Nándorral címen a Kortársban adta közre, 1965. 9. 
szeptemberi számban, 1 4 6 6 - 1 4 6 9 . - IUés Béla mindkét cikkében szól 
arról, hogy Steinfeld mutatta be őt a New Yprk kávéházban Adynak, s 
az egyszeri találkozás után - a költőnek Osvát Ernőhöz írott ajánló sorai 
nyomán — jelent meg első írása nyomtatásban, a Nyugatban. - A 
második cikkében közli Illés barátja születési dátumát, i.h. 1466, és 
ugyanebben közreadja Adynak egy rövidke, Nyugatban megjelent „fi-
gyelő" cikkét: a Hősök a költető gépben, i.h. 1467-1468 . A rövidke 
háborúellenes cikk abból az alkalomból íródott, hogy Nándort katonai 
szolgálatra való behívás veszélye fenyegette. Az Ady-cikk eredeti megje-
lenése: Nyugat, 1914. II. kötet 2 6 7 - 2 6 8 . - Ahhoz a kérdéshez, amit 
Ady Lajos így fogalmaz meg: „minden bizalmas természetű ügy (pénz-
ügyek, hitelezők) gondozása is az ő (t.i. Steinfeld) tiszte lett . . ." L.: 
Illés Béla Kortársbeli írásának, folytatásaként Steinfeld Nándor özve-
gyétől, Alice-től közreadott leveleket: Ady Endre levelei Steinfeld Nán-
dorhoz, iJi. 1469-1475 . 
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E levélidézethez fűzve szól Steinfeldről; hasonlókat emle-
getve, mint Ady Lajos, egy eltéréssel, amire már korábban 
utaltunk, majd anekdotikus befejezéssel a következőket írja: 

, A 'titkár' Steinfeld Nándor, Ady hűséges ifjú embere, aki a keres-
kedelmi akadémia padjairól cseppent Ady körébe . . . Nándor szolgálatra-
kész gyermek, így lesz 'titkár' fizetség nélkül. Büszke a pozíciójára, és 
bejut Ady társaságába. Bandi a nők körüli buzgalmáért sokat évődött 
vele, s emiatt kapta a titkár tőlünk a tréfás Hangyász' nevet. Kötődései 
során Ady rendjelet is alapított, és szolgálatai jutalmául kitüntette a 
'titkárt' egy női fűző rózsaszín selyem szalagján az 'Alice rend' térd-
szalagjával."5 

$ 
i 

Bölqni ugyan az 1914. április 15-én keltezett Ady-levél 
kapcsán szól a titkárról, de mint a költő legbizalmasabb embe-
reinek egyike, nyilván már régen ismerte, hiszen ő maga írta, 
hogy „bejut Ady társaságába". Maga Steinfeld Bölönivel is 
bizalmas kapcsolatban lehetett. Erről tanúskodik a még 1914. 
április 13-án hozzá intézett, közvetlen hangú levele a költő 
állapotáról: „Hazavittem Belzebubot s jól van, s jól érzi ma-
gát."6 

Mielőtt Schöpflin Aladár tanácsára Steinfeld Nándort fel-
kerestem, Ady Lajosnak és Bölöni Györgynek idézett szavait 
már ismertem. De olvastam Steinfeldnek a költőről szóló 
egyetlen rövid írását is, ami a Huszadik Század Ady-számában 
látott napvilágot. Megírja a cikkben, hogy a Magyar Király 
éttermében ismerkedett meg a költővel; estétől éjfélig együtt 
voltak, őszinte beszélgetés alakult ki közöttük, „s másnapra -
írja Steinfeld —: magához kérve búcsúzott el tőlem". Titkári 
szerepéről a következők olvashatók rövid kásában: 

„A következő nap siettem hozzá s ő újra szíves barátsággal fogadott 
s örvendett, hogy eljöttem. Beszélgetés közben megmutatta az auto-
grammkérő és ismeretlen nőktől jövő szerelmes, jórészt felbontatlan 

5Bölöni í.m. 384. 
' A levélidézetet L: Bölöni i.m. 384. 
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Leveleket és válasz nélkül hagyott levelek tömegét. Vállalkoztam rá, 
hogy segítségére leszek a levelek elintézésében, s ő örült, hogy megsza-
badul ettől a gondjától. Ady csakhamar kegyébe fogadott és — boldo-
gan dicsekszem vele - látva hozzá való hűségemet és érte-rajongásomat, 
az ő nagy szívére valló szeretettel ölelt magához. Barátainak, ismerősei-
nek, mint titkárját és fogadott fiát mutatott be, nevelt, tanított, intett 
és a legjobb, legszeretőbb barátom, igazán jóakaró és bölcs tanácsadóm 
volt. Mindenüvé magával vitt és amikor a mozgalmas és hajszás városi 
élettől kimerülten, rövid időre szüleihez Érmindszentre menekült, tü-
relmetlen és kedves leveleiben követelte, hogy naponta informáljam 
barátairól, akikkel az ő megbízásából távolléte alatt is állandóan kellett 
érintkeznem."7 

Az eddigiek során ismertetett tájékozottságommal kerestem 
föl a hajdani titkárt. Ady halála után több mint két évtizedes 
életútjának részleteit nem ismertem, s ma sem ismerem. 
1941-ben azonban, amikor felkerestem — nyilván nem újkele-
tűen — a fűzfői vegyiművek főrészvényese volt, s mint ilyen, 
fontos szerepet töltött be az üzem vezetésében. Állandó lakása 
is odalent volt, de Budapesten is rendelkezett irodával, ami 
itt-tartózkodásai idején szálláshelyéül szolgált. Fővárosi iro-

7Feljegyzések Ady Endréről, Huszadik Század, 1919. augusztus, 
1 3 4 - 1 3 5 . — Ugyanez megjelent: Arcok és harcok Ady körül c. kiad-
ványban, hely és év nélk. (1929? ) - Harmadszorra közreadta: József 
Farkas, „Mindenki újakra készül..." c.' sorozatos gyűjteménye IV. 
kötetében, Akadémiai, Budapest, 1967. 6 7 9 - 6 8 1 . - Steinfeldnek 
ahhoz a megjegyzéséhez, hogy „mint tikárját és fogadott fiát mutatta 
be", hogy mennyire szerette, kedvelte: ismeretes a Ki látott'engem.< 
kötetben a szinte becéző dedikáció, Az én ingoványom vers címe alatt: 
„Kedves kis titkáromnak küldöm." Hozzá írott leveleiben Ady efféle 
megszólításokkal él: „Drága fiam . . . " - „Drága fiam, Nándor . . .", 
„Kedves Nándor fiam . . ." és ekként fejezi be leveleit: „szerető öreg 
apád Ady" - „ölelő szerető apád Bandi" - „ölellek, szeretlek Apád" -
a titkár pedig ekként szólítja meg levélben a költőt: „Drága jó Apám, 
Bandikám" befejező soraiból: „Szeretettel ölel, üdvözöl Nándor fiad" 
vagy: „szerető fiad Nándor" - Adynak Steinfeldhez írt leveleit lásd 4. 
sz. jegyzetben iji. - Steinfeldnek Adyhoz szóló levelei az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában olvashatók. 
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dája a Sziget utca (ma Radnóti Miklós utca) egyik házának kis 
földszinti lakásában volt. Itt kerestem fel egy koradélután. 

Steinfeld negyvenhat éves ekkor. Kissé elhízott férfi, bal 
felől elválasztott haja már erősen kopaszodott, nagy, meleg 
szemei közvetlenséget fejeztek ki. Tíz-tizenöt perc elteltével 
megértettem, hogy ez az oldott, közvetlenséget árasztó ember 
miért találkozhatott Ady Endre magányos, emberséget, hűsé-
get kereső személyiségével. Húsz évnél is régebben aligha élt 
már irodalmi környezetben. Mégis, nemcsak az egykori ténye-
ket, hanem a költő környezetében átélt atmoszférát is idézték, 
felidézték szavai. Még ekkor is Ady személyes bűvöletében élt. 
Sok mindenről esett szó közöttünk, a költőnek a Kézirattárba 
került hagyatéka kapcsán. Ady Lajosról, a nagy matematikus-
ról, Fejér Lipótról — akitől a költőnek dedikált arcképe ott 
volt a gyűjteményben, „Lipi" aláírással — persze Baróti Mari-
káról, és ki tudná megmondani, hogy még kiről és mi minden-
kiről. A leglényegesebb mozzanatára a találkozásnak azonban 
pontosan emlékszem. Szinte még ma is hallom szemérmesen 
csendes hangját, látom mosolyát, felsőtestének az íróasztalra 
hajoló mozdulatát, s kezének lassú mozgását. „Titkári" műkö-
désének részletei iránt érdeklődtem. Steinfeld válasz helyett 
papirost tett maga elé, kezébe ceruzát vett, s írni kezdett 
megtévesztően „adyul". Néhány sor papírra vetése után el-
mesélte, hogy már gyerekként annyira rajongott a költőért, 
hogy megtanulta kézírását, s megismervén gondolkozását, a 
tömegesen jelentkező asszony-levelekre jórészt ő válaszolt; a 
magáévá tett adys betűformálással, a költő gondolkozásának 
szellemében. Őírta a válaszleveleket — mint mondotta, Baróti 
Marikának. Az más kérdés — erről is tudott Steinfeld - ,hogy 
később Csinszka már a maga nevében is írt Marikának levele-
ket. Bár — ezt is Steinfeldtől hallottam először — Csinszka is 
tudta utánozni féije kézírását. 

A „titkárnál" tett látogatáskor látottak és hallottak szenzá-
cióként hatottak reám, noha azt is meg kell jegyeznem, hogy 
ilyenfajta „íródeák" szerepről valami homályos sejtésem már 
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volt akkor is, mielőtt Steinfeldet személyesen felkerestem. 
Hiszen mit jelenthettek, ha nem ezt, Ady Lajosnak már idé-
zett, diszkrétnek tekintendő szavai: 

„Az egyre gyűlő, s választ, autogrammot, fényképet, találkozást 
sürgető levelek egy részére pedig mégiscsak válaszolni kellett. Erre 
vállalkozott az akkor 18 éves, naiv Ady-rajongó "Nándor fiú' s lassan-
ként a Bandi levelezésének intézése mellett . . . " (A kiemelés tőlem — 
T.G.) 

zt sejttette velem magának Steinfeldnek már ugyancsak 
mondata: 

„Vállalkoztam rá, hogy segítségére leszek a levelek elintézésében s ő 
ogy megszabadult ettől a gondjától." (A kiemelés tőlem -

Immáron több mint három és fél évtizedes ismeretem birto-
kában érdeklődéssel olvastam Schweitzer Pál Ady és Csinszka 
levelei Baróti Marikához című, Az Irodalomtörténet 1977/4. 
sproában megjelent közleményét.8 A cikk kétségtelenül hoz-
zájárulás az Ady-filológiához. Azonban ez a hozzájárulás csak 
ákkör válik teljessé, ha az általam elmondottak is tudatossá 
Ráírtak e különös levélváltással kapcsolatban. Szükségesnek tar-
tottam a további Ady-kutatás szempontjából is megírni Stein-
feldtNándornak a költő utolsó fél évtizede levelezésében betöl-
tött szerepét, hiszen alighanem én vagyok ma már az egyetlen, 
akinek tudomása van erről a kérdésről. 

Szavaim nyomán az olvasó joggal kérdezheti, miként lehet-
séges, hogy az elmondottak mindmáig rejtve voltak az Ady-
kutatók előtt? A kérdésre a válasz egyszerű. Nyilván Ady 
maga sem verte dobra, hogy a Léda-korszak után címére érke-
zett asszony-levelek többségére nem ő maga, hanem „hűséges 
itjújgmbere" válaszolt. A legközelebbi barátok pedig - utaltam 

"I.h. 9 2 6 - 9 5 6 . 
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már erre — a még élő, többnyire fiatal asszonyokra való tekin-
tettel kötelességüknek tartották a bizalmas hallgatást. De még 
olyan jó barátja a költőnek, mint Móricz Zsigmond sem tudta 
pontosan, milyen szerepet töltött be Ady mellett Steinfeld 
Nándor. Móricz csupán annyit tudott, s nem mástól, mint a 
költőtől, hogy a titkár autogramokat adott helyette. Az író 
leánya, Móricz Virág jegyezte fel a maga emlékeire és édesapja 
följegyzéseire támaszkodva a következőket : 

„ . . . anyám utálta az autogrammkérőket . . . Apám nem is adott 
soha senkinek, soha életében nem írta le csak úgy a nevét. Könyvébe 
igen szívesen, ismerősöknek sokszor hosszú, ötletes, nagybetűs ajánlást 
is kanyarított, de idegennek is, ha kérte, bármikor beleírta a saját 
könyvébe a nevét. De egy darab papírra? Soha. Mondta is neki Ady 
Endre: 

- Milyen ravasz vagy! Nem adsz autogrammot! De én meg a titká-
rommal íratom. Az irodalomtörténet feladata lesz, hogy most már 
állapítsák meg, melyik az eredeti, melyik a hamisítás! - és kajánul 
nevetett."® 

Móricz Zsigmond szavait megismerve újra csak joggal kér-
dezheti az olvasó: - nem lehetséges-é, hogy a kortárs és jóbarát 
szavai a hitelesek, és e sorok írójának emlékezete téved; 
1941-ben, Steinfeld Nándorral történt találkozása óta nem 
deformálódtak-é tudatában a tőle hallott szavak? ! A kérdés 
teljes tisztázása céljából szakértőhöz fordultam. Újlaki Lajos 
„az ország területén működő írásszakértő" tüzetes vizsgálattal 
összevetette a Petőfi Irodalmi Múzeum birtokában levő, „Ked-
ves Kicsi kollégám" kezdetű, „Szeretettel üdvözli Endre 
bátyja" végződésű, Baróti Marikának küldött, 1913. november 
2-i postabélyegzővel datálható levelet, a „Drága Gyurkám" 
kezdetű, „csókollak Ady" végződésű, 1914-ből származó, két-

' V ö . Móricz Virág: Apám regénye, Szépirodalmi, Budapest, 1953. 
229. - Móricz Virág idevágó följegyzésére B. Csáky Edit hívta föl 
figyelmemet. 
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séget kizáróan Adytól való, Bölöni Györgyhöz írott levéllel. A 
több gépírásos lapon olvasható, a részletes szakértői vélemény 
végső eredménye a következő:10 

A v i z e g é l a t eredményét ö s s z e g e z v e m e g á l l a p í t o t t a n , hogy az 

1 . pont a l a t t l e i r t "Kedves k i c s i ko l légám" k e z d e t ű , "Sze-

r e t e t t e l ü d v ö z l i Endre b á t y j a " végződésű szö ve g k é z í r á s a 

nem s z á r m a z i k 

A rj y Endre 

k e z é t ő l . 

/ 

TOLNAI GÁBOR 

1 ° Újlaki Lajos írásszakéitői véleményének teljes szövege a követ-
kező: 

1.) „Kedves kicsi kollégám" kezdetű, „Szeretettel üdvözli Endre 
bátyja" végződésű, folyóírással írt szöveg kézírása, mint kérdéses kéz-
írás. 

2.) „Drága jó Gyurkám" kezdetű, „csókollak Ady" végződésű folyó-
írással írt szöveg kézírása, mint próba- kézírás, mely Ady Endre eredeti 
kézírásaként lett bemutatva. 

A vizsgálat feladata megállapítani, hogy az 1. pont alatt leírt kérdé-
ses kézírás megegyezik-e a 2. pont alatt leírt próba-kézírással. 

A műszeres laboratóriumi vizsgálat során megállapítottam, hogy az 
1. pont alatt leírt kérdéses kézírás nem egyezik meg a 2. pont alatt leírt 
próba-kézírással. 

Az írás általános sajátosságai közül lényeges eltérés tapasztalható az 
írás sebességénél, az árnyékolásnál, a betűk méretarányánál, a szóközti 
távolságnál, az ékezetek elhelyezésénél. A különös sajátosságok közül az 
alábbi eltérő sajátosságokat kívánom kiemelni: 
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az „a" a kérdéses kézírásban i-képzésű, mozgásiránya ellentétes az óra 
forgásának irányával, oválisa egy lendületes bőhurkot képez, 
végvonala hosszú, egyenes, határozott. 

A próba-kézírásnál kezdó'vonal nélküli, c-képzésű, oválisa 
zárt, törzsvonala rövid, végvonala ívelt, ék-szerűen elrántott, 

a „g" a kérdéses kézírásnál kezdőszára rövid, oválisa lapos, nyitott, az 
oválist záró vonal keresztülfut az oválison, törzsvonala ívelt, 
alsó oválisa mélyen helyezkedik el, végvonala határozott, 
hosszú. 

A próba-kézírásnál c-képzésű, törzsvonala ívelt, alsó oválisa 
elmarad, alsó oválisát egy felfelé tartó, árnyékolt ívelt vonal 
helyettesíti. 

a „gy" a kérdéses kézírásnál az „y" féloválisa elmarad, a féloválist egy 
halvány vonal helyettesíti, mely ívelten kapcsolódik a törzs-
vonalhoz, a törzsvonal fokozatosan árnyékolva van, a törzs-
vonal aljából indul a halvány végvonal, mely a törzsvonal jobb-
oldalán helyezkedik el. 

A próba4cézírásnál az „y" kezdővonala vakhurokból indul, 
kezdővonal árnyékolt, törzsvonala ívelt, végvonala vakhurok-
ból indul. 

az , / " a kérdéses kézírásnál kezdőszára hosszú, ívelt, halvány. Felső 
oválisa kisívelésű, törzsvonala hosszú, áthúzó vonala a törzs-
vonal aljából indul, a jobboldalon egy hurkot képez, átfut a 
baloldalra, majd vakhurokból indul az egyenes hosszú végvonal. 
A próba-kézírásnál felső oválisa elmarad, kezdővonala és törzs-
vonala egy ívet képez, végvonala a törzsvonal aljából indul, a 
törzsvonal jobboldalán egy hurkot alkot, átfut a törzsvonal 
baloldalára, s innen hurok nélkül indul az egyenes árnyékolt 
végvonal. 

az „m" a kérdéses kézírásnál kezdővonal nélküli, girlandos képzésű, 
szárak felül csúcsosak, alul az oválok árnyékoltak. 

A próba-kézírásnál a betű árkádos képzésű, szárait határo-
zott ívelt vonal köti össze, végvonala erősen árnyékolt, 

a „p" a kérdéses kézírásnál kezdőszára rövid, törzsvonala árnyékolt, a 
törzsvonala egy kis reflexvonalban végződik, mely horogszerű 
és a törzsvonal jobboldalán van. Oldal féloválisa tollf elemeléssel 
van képezve, végvonala egy kis hurokból indul. 

A próba-kézírásnál kezdővonala határozott, törzsvonala 
hosszú, végvonala a törzsvonal aljából indul, mely vakhurkot 
alkot a törzsvonallal, felül erősen megtört. 
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az „r" a kérdéses kézírásnál francia-képzésű, kezdővonalát és törzs-
vonalát egy egyenes vonal köti össze, törzsvonala és végvonala 
ívelt, erősen árnyékolt. 

A próba-kézírásnál latin-képzésű, féloválisa elmarad, egy 
ívelt vonal helyettesíti, törzsvonala magas, felfelé tartó, zászló-
része elmarad, egy kis reflexvonal helyettesíti, 

az „s" a kérdéses kézírásnál kezdőszára íveit, oiaai-féloválisa árnyé-
kolt, végvonala fölfelé tartó, keresztülfut a kezdővonalon. 
Gyakori a felül hurkolt betű is. 

A próba-kézírásnál kezdőszára elmarad, oválisa nyitott, 
árnyékolt, gyakori az olyan betű, mely alul hurkolt, s ebből 
indul a határozott végvonal, mely árnyékolt. 

A kiemelt sajátosságokon kívül a többi sajátosság is lényegesen eltér 
egymástól. 

A vizsgálat eredményét összegezve megállapítottam, hogy az 1. pont 
alatt leírt „Kedves kicsi kollégám" kezdetű, „Szeretettel üdvözli Endre 
bátyja" végződésű szöveg kézírása nem származik 

A D Y E N D R E 

kezétől. 

Budapest, 1978. január 

P.H. 

Újlaki Lajos 


