
D O K U M E N T U M 

ADY ENDRE LEVELEI 
LÖWENSTEIN ARNOLDNAK ÉS FELESÉGÉNEK 

Férjem, dr. Báti László egyetemi tanár 1961-66-ig a Párizsi Magyar 
Intézet igazgatója volt. Ebben a minőségében mind a franciák mind a 
Franciaországban élő magyarok között jelentős és fontos kultúrmunkát 
végzett. Ezt mi sem bizonyítja jobban mint az a tény, hogy a Párizsban 
élő magyar származású Madame Lasquin neki adta át a birtokában levő 
Ady leveleket. (Ezért ezúton is köszönetet szeretnék mondani.)* 
Madame Lasquin felhatalmazta férjemet a levelek közzétételére. Várat-
lanul a bekövetkezett halála megakadályozta őt terve véghezvitelében. E 
levelek sajtó alá rendezésével és szellemi hagyatéka közzétételével kívá-
nok neki emléket állítani. 

Ady Endre életére olyan jellemző és Király István által roppant 
találóan „vágáns életmódnak" nevezett állapotot tükrözik ezek az írá-
sok is. Hisz általánosan ismert tény, hogy Adynak hosszú éveken át nem 
volt állandó lakása és szállodai szobák szolgáltak otthonául. Mindamel-
lett anyagi helyzete is meglehetősen rendezetlen volt, sokszor volt 
kénytelen barátaitól kölcsönöket kérni. Ilyen körülmények között igen 
fontos volt számára az a kapcsolat, amely kiadójához a Pallas kiadóvál-
lalat igazgatójához Löwenstein Arnoldhoz és annak feleségéhez fűzte. 

A hozzájuk írt három levél és nyolc képes levelezőlap irodalmi 
munkásságára kevesebb utalást tartalmaz, de közelebb hozza hozzánk 
az embert, az állandó szorongástól gyötört költőt, és következtetni 
enged arra, milyen értékes számára a támogatás, amelyben részesül és 
amelyet remél. 

*A levelek Löwenstein Arnold testvérénél Madame Lasquin sógo-
ránál voltak. Amikor ez a Löwenstein családjával együtt elhagyta 
Magyarországot, először Franciaországba ment és ott a kéziratokat 
átadta Madame Lasquinnek, majd tovább utaztak Belgiumba. 
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Egy további levél, amelyet Csinszka 1916-ban intézett Löwen-
steinékhez szokatlanul meleg hangú megszólításával a köztük fennállott 
bensó'séges baráti kapcsolat tényére látszik utalni. 

A levelezés az 1909-1916 éveket öleli fel. A készülő kiadásokra utal 
a levélben olvasható megjegyzés is, és Ady tiltakozása verseinek füzet-
ben történő közzététele ellen. Két levelet Ady Monte-Carlóból írt 
kiadójának, ekkor 5 hetet töltött a francia Riviérán megromlott ideg-
állapotára gyógyulást keresve. A következő dátum 1909. június 28. Az 
üdvözletet kiadójának Kolozsvárról írja, ahol hosszabb időt tölt 
Lechner tanár idegklinikáján. Innen gyógyultan távozik, ismét utazgat, 
1909 novemberében egy nyugodt hangulatú lapon Bécsből ad magáról 
életjelt. 

1910 januárja Párizsban találja, szemtanúja a tragikus árvíznek, 
ahogy ezt kissé patetikus, kissé tréfás hangú lapja mutatja. 

Szintén Párizsból 1910 novemberéből származik a következő lap. 
Ady saját fényképét küldi és egy versesen dedikált képet ígér. Az ilyen 
ajánlásoknak Vezér Erzsébet szerint Ady nem tulajdonított jelen-
tőséget, bizonyos szolgálatokért, szívességekért fizetségnek szánta őket. 

1911. május 19. Egy zaklatott év halálfélelemtől átjárt lelkiállapota. 
Ebben az évben szakít majd újra kibékül Lédával. Ez alkalommal teszi 
meg utolsó útját Párizsba, ahol csak néhány napot tölt, Léda után a 
Riviérára, majd együtt Olaszországba utaznak. Ez lesz egyben első 
nagyobb itáliai utazása is. 

1913. november 17. Hűvösvölgyi Park Pensió. Barátai tanácsára 
költözik ide, ő a panzió egyetlen lakója. A zajos szállodai élet után az 
ősz a csendes Hűvösvölgyben nyugalmat ígér. 

1915. október 30. Már Csinszkával, akivel ez évben kötött házas-
ságot, látogatja meg bátyját Ady Lajost Érszentkirályon. 

1916. december Csúcsa. Csinszka levele Löwensteinékhez. 
Befejezésül egy megjegyzés, amit Király István Adyról írott köny-

vében említ és talán ezekre az írásokra is vonatkoztatható Ady baráti 
kapcsolatait illetően. Elmondja, hogy Ady baráti társaságban tudott 
elbűvölően viselkedni, de tudott kíméletlenül tapintatlan is lenni. Ettől 
azonban ismerőseit megkímélte, udvarias, előzékeny viszonyt tartott 
fenn velük, nem mulasztja el az újévi üdvözletek küldését, sem azt ha 
utazgat, hogy egy-egy levelezőlapon hírt adjon magáról üdvözletet küld-
jön. 
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1. Levél a Hôtel de la Paix, Monaco-Condamine levélpapírján. 

Autográf tinta-írás. 

[Monaco. 1909. márc.] 

Csütörtök 
Kedves, tisztelt igazgató ur, 

most köszönöm meg, hogy Ön, távollétében is, szeretet-
tel intéztette el az én dolgaimat. Egyben beujságolom, hogy a 
„Magyar Könyvtárinak Dr. Mikes barátom levelei után meg-
írtam az ultimátumot. Semmi esetre sem engedem, hogy füze 
tet adjanak ki a verseimből. Kérem, igazgató úr, írassa meg 
nekem, hogy vásárolják-e az Uj Versek uj kiadását? Egyben 
kérem, mint nagyon megszorult ember, szíveskedjék nekem 
száz koronát küldetni. Önnek nem pénz, nekem nagyon nagy 
pénz — most. Majd meglátja, félek, hamar, mert megdöglök, 
nem olyan rossz ilyen kicsi pénzekre Ady Endre. De ezt nem 
kell fitogtatva bebeszélnem az én első, megértő kiadómnak. 
Kérem adja át felesége őnagyságának tisztelettel küldött kéz-
csókomat. Szeretném s kérem, hogy ez a kis pénz táviratilag 
jöjjön. Címem 

E.Ady 
Monte-Carlo 

poste-restante 
Nagy, igaz szeretettel üdvözli ön t 

híve 
Ady Endre 
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2. Levél a Hôtel de la Paix, Monaco-Condamine levélpapírján. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Löwenstein Amoldné úrnőnek 
Budapest. 
Honvéd-u. 10 
Hongrie 

F.p.b.: Monte-Carlo, 1909. ápr. 1. 
[Monte-Carlo, 1909. márc. 31.] 

Nagyságos asszonyom, 
Monte-Carlóból írok Önnek, ahol öt hét óta vagyok. 

Nyomorult idegeimet akartam gyógyítani, fürdőztem is, de 
hasztalanul. Értesültem, hogy kedves féije-urával erre kíván-
nának jönni. Kötelességem Nagyságos asszonyomnak némi 
renseigmentomokkal [!] szolgálnom, ö t hét óta nem volt öt 
igazán szép nap a francia Riviérán. Most azonban gyönyörű, 
fölséges idő következett be. Azonban április már nem igazi 
szezon Monacoban. Április 20-án végződik végérvényesen és 
haldoklóan a szezon. Ez azt jelenti csupán, hogy kevesebb 
valamivel az amerikai milliomos s az európai herceg. De volta-
képpen ez a legszebb évszaka a Riviérának. És én jó lélekkel 
ajánlom, hogy jöjjenek ide. Még és mindenképpen kellemesebb 
ez az idő, mint a teljes szezon. Egyébként pedig van itt még 
élet, hiszen májusban lesz csak a híres léghajóverseny is. 
Kérem, Nagyságos Asszonyom, adja át kedves férjének hálás 
köszönetemet leveléért s levelét megelőző küldeményéért. 
Szeretettel gondol önökre kézcsókoló, igaz híve 

Ady Endre 
poste restante, Monte-Carlo. 

Szerda. 
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3. Képes levelezőlap, „Kolozsvár - Szentegyháza utcza." 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagys. Löwenstein Arnoldné úrnőnek 
Honvéd-u. 10. 
Budapest. 

F.p.b.: Kolozsvár, 1909. jún. 28. 

Kedves, jó Nagyságos asszonyom, ma érkeztem meg Kolozs-
várra. Nagyon beteg vagyok s tele félelemmel. De így is nagy 
szeretettel gondol önökre kézcsókoló híve . , „ . Ady Endre 

4. Képes levelezőlap, mely egy bécsi házat ábrázol. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Lővenstein Arnoldné úrnőnek 
Budapest 
Honvéd-u. 10. 

F.p.b.: Wien, 1909. nov. 4. 

Nagyságos Asszonyom, csókolja a kezeit Bécsből s egy 
pompás, vendéglátó házból, mely a túlsó oldalon látható, igaz 
híve 

Ady Endre 
Csütörtök este már Pesten leszk. 

5. Képes levelezőlap, „LEBLANC"-ot ábrázolja. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Löwenstein Arnoldné úrnőnek 
Honvéd-u. 10. 
Budapest 
H o n g r i e F.p.b.: Paris, 1910. jan. 20. 

Nagyságos asszonyom, szeretettel üdvözli egész famíliájával e 
borzasztó sorsra jutot t , szomorú, árvizes Párisból, honnan csak 
repülőgéppel lehetne most kirepülni, régi, tisztelő hivük Ady 
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6. Levelezőlap, Ady-fénykép, Székely Aladár felvétele. 
Autográf ceruza-írás. 

Címzés: Nagyságos Löwenstein Amoldné úrnőnek 
Honvéd-u. 10 
Budapest 
Hongrie 

F.p.b.: Paris, 1910. febr. 14. 

Nagyságos asszonyom, míg az ígért, nagy s versesen dedikált 
képet elküldhetem, fogadja ezt tőlem, ezt a hitvány kártyát. 
De szeretettel küldöm az egész famíliához. Kézcsókoló hive 

Ady Endre 

7. Levelezőlap, Ady-fénykép, Székely Aladár felvétele. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Löwenstein Arnoldné úrnőnek 
Budapest 
Honvéd-u. 10 

F.p.b.: Érszentkirály, 1910. nov. 23. vagy 26. 

Betegen hazakerültem gyógyulni próbálva a falumba. 
Sok-sok szeretettel küld üdvözletet - Ady. 

8. Színes levelezőlap, újságot olvasó női alak. 
Autográf ceruza-írás. 

Címzés: Mme Löwenstein 
Honvéd-u. 10 
Budapest 
Hongrie 

F.p.b.: Monaco, 1911. máj. 19. 

Nagyságos Asszonyom, gyorsan kellett Pestről távoznom s 
emiatt nem jelentkezhettem. De ha élek (nem nagyon bízom 
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ugyan benne), ezt az elmulasztott, kedves alkalmat reklamálni 
fogom. 
[A képes oldalon:] 
Címem: Endre Ady Firenze, poste restante. Egész famíliáját, 
következésképpen kedves férje urát ragaszkodva üdvözlöm. 
Nagyságos asszonyomnak pedig kezeit csókolja tisztelő, jó hive 

Ady Endre 

9. Képes levelezőlap, hűvösvölgyi Park Pensió. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Lőwenstein Arnold urnák 
a „Pallas" igazgatója 
Budapest 
Honvéd-u. 10 

F.p.b.: Budapest, 1913. nov. 17. 

Édes Jó Direktor Uram, <a> e várkastélyban lakom én 
egyedül, utálva magamat és a világot. Köszönöm, hogy minapi 
kérésecskémet olyan kedvesen és gyorsan [a képes oldalon:] 
teljesítette, mint ismert nobilissága szokta. Adja át feleségének, 
a nagyságos asszonynak tisztelő kézcsókomat. Ha elhatározom 
a világba visszakullogni, első utam, engedelmükkel önökhöz 
fog vinni. Szerető híve és tisztelője . , _ , J Ady Endre 

10. Képes levelezőlap, ragadozó madár. 
Autográf tinta-írás. 

Címzés: Nagyságos Löwenstein Arnold urnák 
Budapest 
10 Honvéd-ucca 10 
(„Pallas".) 

F.p.b.: Érszentkirály, 1915. szept. 30. 

Nagy szeretettel üdvözöljük az én régi, drága embereimet én 
és a feleségem. Most az Ady-portán vagyunk [a képes 
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oldalon:] látogatóban. Holnap utazunk haza Csúcsára. Nov. 
elején Budapesten leszünk a viszontlátásra. Szerető, régi, jó 
hívük 

Ady Endre 
Ady Endréné 

Csinszka 

11. Levél Boncza Berta írásával. 

Címzés: Nagyságos Loewenstein Arnoldnak. 
„Pallas" igazgatósága. 
Budapest 
Honvéd ucca 10. 

Feladó: Adyné Csúcsa. 

F.p.b.: Budapest, 1916. dec. 24. 

1916. Karácsony előtt. Csúcsa. 

Drága jó Bátyám. 
Hálásan és szeretettel öleljük mert olyan igazán jó barátunk 

és kérjük legyen mindég az nekünk. Levelei s a fáradság és 
jóság mivel a mi ügyünket magáévá tette a legőszintébb bizal-
mat, l.álát és szeretetet váltja ki belőlünk. 

Törődjön velünk kérjük a jövőben is és szeressen bennün-
ket, mert kell nagyon a szeretet két ilyen makacs, magára 
hagyott és magától életnek indult bolond, szertelen, de alap-
jába jó öreg gyereknek mint mi vagyunk. 

A mi Karácsonyunk valamilyen csak lessz [!], bizony nem a 
régi gondtalan, meleg Jézuskás karácsony de jobb így mint a 
lövészárokbaf!], vagy nyomorékon, vagy gyászba[\].Eggyütt [!] 
vagyunk, talán fenyőfát is tudok kapni, a szoba nem hideg — 
és istenem ez ma minden. Sajnos a rossz postajárás még azt a 
kedves kevés örömöt is Pesten, Váradon vagy — valamelyik 
távoli állomáson tartja a mi egymás meglepetésére készült. 
Hiába! Húsvétkor is örülni fogunk neki. Csak ennyi baj legyen. 
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Boldog vagyok m e r t Bandi jó h o z z á m és magához, aránylag jól 
is van, (nem szed veronált!) és dolgozik ha muszáj elég kedvel[! ]. 
A Nyugat jövő számába novellája j ö n . 

Drága jó Bá tyámék töltsék o lyan boldogan, kedvesen és jól 
az ünnepeket ahogy s amilyen igazán mi kívánjuk s a d j o n az uj 
év békét, egészséget, örömöt . 

ö le lem, szere tem Mindket tő jüke t Bandi is kézcsókjá t és 
barát i szeretetét kü ld i Gyurit pedig egy kicsit t es tvérünkként 
üdvözöl jük Adybandiék 

Közli: BÄTI LASZLÓNÉ 

A D Y E N D R E E S L Ö W E N S T E I N A R N O L D 

L E V E L E Z É S É H E Z 

A most előkerült levelek ismeretlenek, létezésükről eddig nem 
tudott az Ady-kutatás. Külön érdekességük, hogy kiegészítik ismere-
teinket Ady és a Löwenstein család kapcsolatáról, amelyről az élet-
rajzi irodalomból és az Ady-levelezésből már tudtunk. Szerencsés 
véletlen folytán már előbb előkerült a 7. sz. alatt közölt levelezőlapon 
említett „nagy s versesen dedikált" Ady-kép is. Közzététele Simon 
Gy. Ferenc érdeme, aki a kép hasonmásban való megismertetése mel-
lett megpróbálta a vers keletkezésének körülményeit is kikövetkez-
tetni (Négy sor Ady életéből. Irodalomtörténeti dokumentumriport. 
= Magyar Ifjúság 1967. dec. 22. 51. sz. 14-15. o.) 

Löwenstein Arnold, Ady Lajos szerint Löwenstein-Kuthy, 
Kuthy-Löwenstein, Kúthy (114, 205, 226.) a Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Rt. igazgatója volt 1900-1919-ig. Neve a lexikonokban nem 
szerepel. Simon Gy. Ferenc cikkéből tudjuk, hogy felesége jóval túl 
90. esztendején, néhány évvel 1967 előtt halt meg Brüsszelben, ahova 
1946-ban utazott ki ott élő fiához és menyéhez. Pesten élő rokonai-
nak sohasem beszélt Adyhoz fűződő kapcsolatukról. Azt gyakran 
említette, hogy luxus-lakást tartottak fenn, nagy háztartást vittek, 
estélyeket adtak. „Ki-be jártak náluk a költők-művészek". Férje „kár-
tyázgatott, lóversenyezgetett" is. A 30-as években vége szakadt fény-
űző életüknek. A félje is ezekben az években halt meg. 

Ady kapcsolata Löwensteinnel - úgy tűnik - eleve nem rideg, 
üzleti viszonyként indult. Az Új versek kiadását a Pallas, Ady Lajos 


