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hozzá, megbecsülte, Szeged és környéke szellemi elitjéhez tar-
tozott , volt tehát ereje nemcsak magát, de másokat is biztatni 
a szebb jövő reményével. 

Feltételezéseim mindössze néhány levélen alapulnak, véle-
ményem alátámasztására vagy cáfolatára szeretném azonban 
Juhász Gyula leveleit, prózai írásait tovább vizsgálni. 

Péter Lászlónak ismételten megköszönöm, hogy cikkemhez 
írt hozzászólásával a Juhász Gyula-művek filológiai vizsgálatá-
nak folytatására ösztönzött és ehhez kapcsolódva további el-
írások korrigálásához segített. 

RIMÓCZ1NÉ HAMAR MÁRTA 

ADY-E VAGY STEINFELD NÁNDOR? 

Az It 1978/2. számában Tolnai Gábor hozzászólt Adynak 
Baróti Marikához írt leveleit közreadó cikkemhez. Hozzászólá-
sával kapcsolatban 48 oldalon fejtettem ki álláspontomat, en-
nek publikálására azonban terjedelmi és egyéb okokból nem 
volt módom, a megadott szempontok szerint* rövidíteni 
pedig nem kívántam. így csupán a fölkérésemre készített írás-
szakértői véleményt teszem itt közzé néhány megjegyzéssel, 
amelyek megmagyarázzák, hogy miért tartom továbbra is 
valamennyi levelet Ady-autográfiának. 

1. A két írásszakértő véleménye homlokegyenest ellent-
mond egymásnak. Ennélfogva a hozzászóláshoz mellékelt írás-
elemzés legalábbis problematikus, és nem lehet elfogadni „a 
kérdés végleges tisztázásaiként. 

2. Tolnai azt mondja, hogy Steinfeld a szeme láttára „meg-
tévesztően 'adyul'" vetett papírra néhány sort. Ezt az írást, 
mely most az egyetlen tárgyi bizonyíték lenne, a hozzászóló 
— bár szenzációs voltát azonnal fölismerte — elmulasztotta 

*A szerkesztőség csak terjedelmi kifogást emelt. 
A szerk. 
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megőrizni. - Ide kívánkozik, hogy a hozzászóláshoz mellékelt 
íráselemzés nagyszámú „lényeges eltérés"-t sorol föl a biztosan 
Adytól származó írás, valamint a Baróti Marikának 1913. no-
vember 2-án küldött levél írása között, de egy szóval sem 
említi, hogy bármiben is hasonlítanának egymáshoz, vagy ta-
pasztalni lehetne az utánzás szándékát. Talán helyes lett volna 
még a hozzászólás közzététele előtt közös nevezőre jutni ab-
ban a kérdésben, hogy tudott-e Steinfeld „megtévesztően 
'adyul' " írni, vagy pedig írása merőben különbözött az Adyé-
tól, noha állítólag utánozni kívánta azt. 

3. Az inkriminált levéllel egy időben és azonos nyomtatott 
felzetű levélpapíron írt Ady Boncza Bertának. Az MTA Könyv-
tárában őrzött levél dátumozatlan, és- a borítékja sincs meg, de 
a címzett ráírta a kézhezvétel napját: „November.—3.—1913." 
(Jelzete: K. 10/26.; megjelent: Új írás 1963/7. 818-819.) 
Bertukának ezt írja Ady: „. . .itt vagyok, ahol a madár is alig 
jár s ahol fölséges, aranyos, szép még mindig az ősz. [ . . . ] Ide 
pihenni s egy színdarabon dolgozni jöttem s ha kibírom, itt 
remetéskedem egészen télig." A Baróti Marikának írt és a 
hozzászóláshoz csatolt íráselemzés által nem Adytól szárma-
zónak minősített levélben pedig ezt olvassuk: „ . . .ez idő sze-
rint itt remetéskedem [. . .] Itt ez a késői ősz aranyos, fölséges. 
Pihenek, olykor dolgozgatok. . . " (A kiemelések mindkét idé-
zetben tőlem valók - S. P.) 

4. Megemlítem, hogy a Baróti Marikának írt egyik levelet a 
472. szám alatt több mint két évtizede közölte az Ady Endre 
Válogatott levelei című összeállítás, melyet 1956-ban adott ki 
a Szépirodalmi Könyvkiadó a ,.Magyar Századok" elnevezésű 
sorozatában. „A sorozat szerkesztője Tolnai Gábor" — olvas-
ható a kiadvány címoldalával szembeni előzéklapon. 

A hozzászólásban inkriminált levél nem Adytól, illetve Ady-
tól való származásán, mint egyedüli nem szubjektív mozzana-
ton áll vagy bukik mindaz, amit Tolnai emlékeinek fölidézésé-
vel Steinfeld szájába ad; tehát hogy egyrészt „ő írta a válasz-
leveleket Baróti Marikának", másrészt az Adynál „tömegesen 
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jelentkező asszonylevelekre jórészt ő válaszolt". Minthogy a 
levél eredete hivatott bizonyítani az első állítás igazságát, ez 
utóbbi pedig a másodikét, a föntiek mindkét állítást megala-
pozatlannak mutatják. Ha a titkár principálisa megbízásából 
levelezett, nem utánozta annak írását, és világosan föltüntette, 
ki és kinek a nevében ír. így írta meg a Baróti Marikának 
küldött 1914. III. 4-i dátumozású pár soros üzenetet, valamint 
a Bruckner Rizának, a Sándor Lászlónénak (Nyanyucinak) és 
Csinszkának címzett leveleket. (Lásd: It 1977/4. 943.; valamint 
az Ady Endre Válogatott levelei 470., 505. és 515. számú 
darabját és jegyzeteiket; továbbá Vitályos László: Ady— 
Léda-Csinszka. Bp. 1977. 143.) Semmilyen kritikailag helyt-
álló bizonyíték sincs rá, hogy egyébkor másként járt volna el. 

SCHWEITZER PÁL 

ÍRÁSSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

Készült: Schweitzer Pál - irodalomtörténész — 1051 Budapest, V. 
Münnich Ferenc u. 18. szám alatti lakos megbízása alapján. 

A vizsgálat tárgyai: 

(Kérdéses anyag) 
1. 1 db 23 X 29,5 cm méretnagyságú, világoskék színű, „Hűvösvöl-

gyi — park - pensio - részvény - társaság Budapest Hidegkúti 
út 7 4 - 7 6 - 7 8 " szövegű fejrészes papírlapon levő „Kedves, kicsi 
kollégám, maga bizonyosan rossz és. . . " kezdetű, „. . .láthatnám. 
Szeretettel üdvözli Endre bátyja" befejezésű, fekete színű tintá-
val írt kézírás. (A levélen a Petőfi Irodalmi Múzeum bélyegző-
lenyomata szerepel.) 

(összehasonlító anyagok) 

2. Ady Endre kézírásai: 1 db 17,3 X 22 cm méretnagyságú - sár-
gult — levélpapíron „Édes jó Lacim most talán nekem kellett 
volna. .." kezdetű,,,. . .egy kicsit velem is. Nagyon szeret Adyd" 
befejezésű, fekete színű tintával írt kézírás. (A. 116/1) A levélen 
a Petőfi Irodalmi Múzeum bélyegzőlenyomata szerepel. A levél 
Hatvany Lajosnak címzett, 1914. január 17-i keltezésű, postai 
bélyegzőlenyomattal ellátott borítékban. 
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1 db 17,1 X 21,7 cm méretnagyságú — sárgult — papírlapon 
„ Vasárnap Tisztelt és kedves képviselő úr, szerda óta. . . " kez-
detű, „. ..nagy becsüléssel küldi üdvözletét tisztelő híve Ady 
Endre" befejezésü, fekete színű tintával írt kézírás. (A. 153/1) A 
levélen a Petőfi Irodalmi Múzeum bélyegzőlenyomata szerepel 

Kérdés: 

a „Kedves, kicsi kollégám, maga bizonyosan rossz és. . . " kezdetű, 
„. . ..láthatnám. Szeretettel üdvözli Endre bátyja" befejezésü levél 
kézírása származhatott-e Ady Endrétől? 

Vizsgálat: 

a vizsgálat tárgyát képező kézírások grafikai anyagát közvetlen meg-
figyeléssel, optikai eszközök segítségével - elszigetelt minősítő és 
összehasonlító (mennyiségi-minőségi) módszer alkalmazásával vizs-
gáltam. A vizsgálat folyamán külön-külön elemeztem a vizsgált kéz-
írásokra jellemző általános és különös írásmozgás-sajátosságokat. 
A szemléltetés érdekében fényképtáblázatok készültek - lásd az 
1-től 12-ig sorsz. fotómellékleteket - , amelyeken a piros színű 
jelölések a megegyező képzésekre utalnak. 

Az előbbiekben jelzett eszközök segítségével vizsgálva a világoskék 
színű, fejrészes papírlapon levő „Kedves, kicsi kollégám, maga bizonyo-
san rossz és. . ." kezdetű, „. ...láthatnám. Szeretettel üdvözli Endre 
bátyja" befejezésü - fekete színű tintával írt - inkriminált kézírásokat, 
majd azokat összehasonlítva A d y E n d r e kézírásaival megállapítható, 
hogy azok m e g e g y e z n e k írásfejlettségben, lendületben, arányok-
ban, kézfelemelésekben, egyszerűsítésekben, kéznyomás és kézsúlyzá-
sokban, valamint az alábbi grafikai sajátosságokban: 

( 1 ) az - N - csonka indításában és kettős vakhurokkal történő 
képzésében; 

(2) az - У — fejrészének laposan nyújtott megoldásában; 
(3) a - t - kettős hurkolással képzett gótikus alakjában; 
(4) a - gy - egyszerűsített szerkezeti megoldásában; 
(5) a - g - fejrészének lapos hurokkal történő vonalvezeté-

sében; 
(6) a - V — aszimmetrikus alakjában; 
(7) az - e — lapos és öblös fejrészképzésében; 
(8) a - d - egyénien egyszerűsített alakjában; 
(9) az - a - c-ből induló lapos oválalakjában; 

(10) a - z - nyújtott tetővonalában és öblös hurokkal történő 
szárképzésében; 
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(11) a -- h - kiegészítővonalának hajlításmódjában; 
(12) az - i - rövid törzsében és csonka befejezésében; 
(13) az - f - kettős hurokkal képzett alakjában; 
(14) az — s - szögesen megtört, a törzsvonalat metsző vonal-

vezetésében; 
(15) az — n - fonalas alakjában; 
(16) az - 0 - 11 óra irányában nyitott oválképzésében; 
(17) a - b - kiegészítővonalának nyújtott megoldásában; 
(18) a - P - tetővonalának indításában és grafikai alakjában; 
(19) a -- tt - n-re emlékeztető elnagyolásában és áthúzóvona-

lának elhelyezésében; 
(20) az - on - kötésmódjában; 
(21) az — Г — latin típusú alakjában és hurkolt törzsmegoldá-

sában; 
(22) a -- j - törzsének formájában és befejezésében; 
(23) az n — nagy ívvel történő indításában; 
(24) az - E - vonalvezetésében ; 
(25) az - e - kis horoggal történő befejezésében; 
(26) az - ü - fonalas megoldásában; 
(27) az - 1 - törzshurkolásában és lefelé tartó befejezésében; 
(28) a -- к - francia r-re emlékeztető alakjában és lefelé hajló, 

horgas befejezésében. 

A kiemelt megegyező képzéseken túl továbbiak is kimutatnatók. 
Alapvető eltéréseket e vizsgált kézírásoknál nem találtam. Az előfor-

duló apróbb eltérések csupán eltérő mozgástulajdonságok, amelyek a 
megengedett írásingadozási övön belül helyezkednek el, s azok a kéz-
eredet meghatározása szempontjából jelentőséggel nem bírnak. 

Vélemény: 

a lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a világoskék 
színű, fejrészes papíron levő 
„Kedves, kicsikollégém, maga bizonyosan rossz és..." kezdetű, 
„. ...láthatnám. Szeretettel üdvözli Endre bátyja" befejezésű - fekete 
színű tintával írt - levél kérdéses kézírását 

ADY ENDRE 
írta. 

Budapest, 1978. április 18-án. 

P. H 
(dr. Móré Imre) 

iü. szakértő 
s. k. 










