
902 Dokumentuni 

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 
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szerint (114). az igazgató jóindulatából vállalta. A kezdet folytatás 
nélkül maradt: a Pallas nem lett Ady verseinek kiadójává. A Vér és 
arany c. kötetet a Franklin, Az Illés szekerént a Singer és Wolfner, a 
további köteteket a Nyugat adta ki, s csak a költő életében megjelent 
utolsó kötet A halottak élén került vissza ismét a Pallashoz. A kap-
csolatot a költő és a kiadó között az Új versek újabb kiadásai (2.: 
1909. 119081; 3.: 1912.; 4.: 1918.) és az értük járó 200 K. honorá-
rium jelentette volna csupán, de Ady Lajos szerint „Kuthy jóindula-
tából ez a 200 К mindig rendelkezésérc állott tíz éven át. A tréfás 
megállapodás az volt később Kuthy és közötte, hogy mikor sehol 
máshonnan nem tudott pénzt szerezni (de évenként legfeljebb két-
szer), joga volt egy-egy újabb kiadásra előleget vennie a Pallastól." 
Kétségkívül anyagiakról volt itt szó, de az igazgató őszinte segíteni 
akarása, szívélyes készsége és érdeklődése a költő sorsa iránt az ilyen 
helyzetekben várhatónál melegebbé, szinte barátivá tette a kettőjük 
közötti kapcsolatot. Ezt bizonyítja az is, hogy Löwenstein bemutatja 
Adyt a családjának, az Ady-házaspár 1915 őszén levizitelt náluk, s a 
következő évben is meglátogatták őket (Ady Lajosné 344). Löwen-
stein Csúcsán is járt, 1918 nyarán A halottak élén első elkészült pél-
dányát vitte le a már betegeskedő költőnek (Ady Lajos 226, Ady-
Léda-Csinszka. Bp. 1977. 70). 

Megjegyzendő, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban található még egy 
- „kedves jó, igaz embereinknek" „hű barátsággal és szeretettel" 1916. 
márc. elején dedikált kép is: Ady és Csinszka 1915 őszén készült közös 
képe (1. Tegnapok és holnapok árján. 447.) 

A levelekhez. 

1 - 2 . Ady negyedik párizsi útja 1909. jan. 18-tól jún. 10-ig tartott. 
Közben márc. 1. és ápr. 8. között Lédával a Riviérán tartózkodott. 
Állandó pénztelenségét itt még a monte-carlói kaszinói veszteségek is 
súlyosbítják. Valószínűleg minden pénzforrását kimeríti, így fordul 
Löwensteinhez is. - A Magyar Könyvtár sorozatban 1907-ben Sápadt 
emberek és történetek címmel egy füzetnyi novella jelent meg. Ady 
szeretett volna verseiből is egy kötetnyi válogatást ebben a sorozatban 
kiadni, ez ellen azonban a Pallas, Franklin és a Singer és Wolfner 
kiadók joggal tiltakozhattak. A válogatás ugyanis az általuk kiadott 
kötetek verseiből történt volna. A tervezett versfüzet kiadása körüli 
huzavona részleteit nem ismerjük, de úgy tűnik, hogy Ady az 1. sz. 
levélbeli fogadkozása ellenére sem mondott le tervéről. Ezt bizonyítja 
Fenyő Miksa 1909. jún. 23-án Adyhoz írott levele (Ady Lajosné 

13 Irodalomtörténet 



904 Dokumentuni 

125-127) és a költőnek öccséhez írott 1911. febr. 2-i levele (Vál. lev. 
356). A terv végül is nem valósult meg, valószínűleg a Nyugat Rt. 
közbelépése miatt, amely már 1910-től az új Ady-kötetek kizárólagos 
kiadója. 

3. Ady úticélja Kolozsváron az egyetemi idegklinika, Lechner 
Károly professzor intézete volt. Itt gyógykezelték júl. 31-ig. Június 
közepén (12-19.) Pesten tartózkodva egy este Löwensteinékkcl 
vacsorázott a Margitszigeten, hogy kapjon „a Pallastól még száz 
korona előleget" (Vál lev. 270-271) . 

4. Ady Ignotus és Fenyő Miksa társaságában volt Bécsben (Vál. 
lev. 304). Hatvanynak ezt írja erről: „Bécsből írok, hova Medvéékhez 
és Medvéékkel jöttem pihenni Pestről pár napra" (Vál. lev. 303). 
Medve Miklós diákkori jópajtása volt a debreceni évekből, Medvénét, 
Sárosi Paulát debreceni színésznőként ismerte meg, és becsülte tehetsé-
gét. Medve Bécsben magas rangú tisztviselő volt. Ady Párizsból haza-
felé jövet többször felkereste őket a Bákerstrasse 24. sz. alatti lakásu-
kon. 

5. Ady 1909. dec. 13-án indul ötödször Párizsba, s 1910. máj. 
16-ig tartózkodik ott. Januárban Párizsban árvíz pusztított. 

6. Simon Gy. Ferenc cikkéből tudjuk, hogy Löwensteinné 
Brüsszelbe távozásakor Pesten, rokonainál hagyott egy ládát, amelyet 
Görög Lajosné őrzött s nyitott fel az idős högy halála után. Ebben 
„kacatok, főként hímzések, foszladozó csipkék" közé rejtve találta 
Ady elsárgult „könyöklő" képét a verses ajánlással. Görögné szerint 
Löwensteinné a láda tartalmától „nem akart megválni, de ki sem 
akarta vinni az országból", s még hozzáteszi „akkor még nem tudtam, 
miért Simon Gy. Ferenc Görögné beszámolója után két levélidézet-
tel folytatja a cikket. (Az egyik a 3. sz. levél jegyzetében már említett 
Lédához írt levél. Vál. lev. 270-271; a másik az öccséhez Párizsból 
1911. febr. 2-án írott levél, amelyben a költő megemlíti: „L. kiadó 
[az eredeti levélben Löwenstein] nagyon kedvesen küldött 200 
francot." (Vál. lev. 356.) Ezután így fohászkodik fel: „Igen, a magya-
rázatot meg kell keresnünk. Nem, mégsem lehet, hogy Ady csak a 
pénz miatt borult volna le - versben! - egy asszony előtt". Majd 
ismert forrásokból idézve vázolja fel az Ady-Léda viszony zaklatott-
ságát, dúltságát bizonyító 1910-es életrajzi eseményeket, mintegy hát-
térként, egy elképzelt okt. 15-i »estély«, »együtt vacsorázás» jeleneté-
hez, amikor Löwensteinné Ady elé tehette a „könyöklő" képet, s 
megszülethetett a négysoros vers. A szerző szerint Ady „Léda kont-
rasztjaként láthatta meg és óhajtotta Löwensteinné Sauher Szidóniá-
ban a »nagyon jó asszony'-t, szemében a » melegség <-et, a »gyön-
gédsége t , s egész emberi-asszonyi lényében azt, hogy »szereti, akik 
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őt szeretik»'. Kontraszt volt? Vagy idea? Gyöngeség? Vagy erő? 
Erőgyűjtés? Boldog-boldogtalanság? Egyet tudunk, hogy volt." 
A kép felirata és a vers a következő: 

Löwensteinnénak az ő nagyon tisztelő Adyja 

Nagyon jó asszony, mert hiszi, vallja, 
Hogy van jó asszony. Meleg szemeit 
Gyöngéden veti minden hű dalra 
s szereti, akik őt szeretik. 

В pest 1910 okt. 15. 

A vers az eddig legteljesebb centenáriumi kiadásban sincs benne. (Közli 
még: Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977. 432.) A dokumentumri-
portra reflektálva, számítva az esetleges tovább gyűrűzésre, le kell 
szögeznünk: az életrajzi irodalomból eddig ismert adatok és a most 
előkerült levelek nem erősítik meg azt a sejtést, - amit különben Simon 
Gy. Ferenc nagyon helyénvaló óvatossággal nem is erőltet ránk egyértel-
műen - , hogy Adyt és Szidónia asszonyt gyöngéd szálak fűzték össze. Az, 
hogy Löwensteinné a képet nem vitte magával, nem terhelő bizonyíték, 
hiszen „az egész famíliához" „szeretettel" küldött levelezőlap nagyságú 
arcképe hátoldalán Ady titkolózás nélkül ír „az igért nagy s versesen 
dedikált" képről, mentegetőzve, hogy az még mindig késik. A levelek és 
lapok ugyanis Löwensteinnénél voltak kiutazáskor, így kerülhettek Mada-
me Lasquinhoz. A vers létrejötte sem utal feltétlenül melegebb kapcsolat-
ra. Ady olyan asszonyoknak is írt alkalmi (ajánló) verset, akikhez csupán 
rokonszenv fűzte (Medve Miklósnénak, Rossz szonett Jolán napra, 
Emléksorok a Holnap új verseibe). Löwensteinné nem volt Ady múzsája. 

7. Ady az 1910. nov. 12-i miskolci Nyugat-esten versei felolvasása 
közben kétszer is rosszul lett. Néhány napos pesti tartózkodás 
közbeiktatásával hazautazott Érmindszentre gyógyulni ( Vál. lev. 
334-335). 

8. A Monacóban feladott lap ismert életrajzi eseményekről tanús-
kodik. Ady máj. 13-án indul utoljára Párizsba, de Léda már a 
Riviérán van. A költő utána utazik, majd együtt mennek tovább 
Firenzébe és Rómába. ,,Az elmulasztott, kedves alkalom" valószínűleg 
meghívás volt. 

9. A „várkastély" a képen is látható hűvösvölgyi Park Pensió. Ady 
1913. okt. végétől dec. első felének végéig tartózkodott itt. Az itt 
töltött hetek történetét legrészletesebben Dénes Zsófia írta meg (Élet 
helyett órák). - A „minapi kérésecske" a már említett eló'leg-kércsek 
egyike lehetett. 

12* 
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10. Ady és Csinszka e szeptemberi érmindszenti látogatásáról 
nem sokat tudunk. Nov. 17-c körül érkeznek Pestre. 

11. Nem tudjuk, hogy a Csinszka által megköszönt „fáradság és 
jóság'' mivel kapcsolatos, lehet, hogy megint pénzt kaptak, de az is 
lehet, hogy Ady katonai felmentése ügyében kérték segítségét. 
Löwensteinék leveleiből egy sem került elő. - Ady leghosszabb - és 
legutolsó novellája a Nyugat 1917. jan. 1-i számára megjelent Régi 
tavaszi háború. 

A levelek szövegének közlése betűhív. Keltezés hiányában a fel-
adási postai bélyegző dátumát (F.p.b.) tüntettük fel. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

SCHÖPFLIN A L A D Á R KÉT RÁDIÓ-

E L Ö A D Á S A 

ADY, BABITS. MÓRICZ 

A P R Ó E M L É K F . K H Á R O M N A G Y K Ö L T Ő R Ő L * 

A huszadik század magyar irodalmának három legnagyobb 
szelleme abban a sorrendben távozott örökre közülünk, aho-
gyan az irodalomba érkeztek: Ady Endre volt az első, 1919 

*Schöpflin Aladár kritikusi és szerkesztői tevékenységét már a 
századfordulón megkezdte. Személyesen ismerte még a Petőfi, Arany 
nemzedék egyes idős nagyságait. A harmincas évek végén a Franklin 
Társulat Tükör című folyóiratában ezekről tömör és jellemző arcképe-
ket rajzolt. Akkoriban az Erdélyi Helikonban fölhívtam a figyelmet 
ezekre az értékes visszaemlékezéseire és sürgettem, hogy nagy kortársai-
ról, az első Nyugat-nemzedékről is írja meg emlékeit. Ezekről a folyóirat-
cikkekről írt recenziómat szívesen fogadta. Amikor 1943-44-ben a 
Franklin Társulat 1944 könyvnapjára tervezett nagy kiadványom (Ma-
gyar Dunakonföderációs tervek másfél százada) ügyében gyakrabban 
találkoztam Schöpflin Aladárral is, elkértem tőle a Rádióban akkoriban 
elhangzott két előadását. Az egyik Ady-Babits-Móricz, a másik 
Kosztolányi címmel személyes emlékekkel átszőtt kitűnő arckép. A 
két kéziratot most közöljük. 


