
Felmerül a kérdés : melyik keletkezett előbb, Jókai elbeszélése vagy a folklór anek
dotája. A problémát a rendelkezésünkre álló anyag alapján nem lehet eldönteni — ez Dégh 
Linda véleménye. Nincs jogom arra, hogy a nagytudású néprajzi kutató állítását' kétségbe
vonjam, de talán hozzátehetek valamit. Az anekdota kétségtelenül nem Jókai elméjében 
születhetett meg, hisz ő a szabadságharcra vonatkozólag mindig nagy szeretettel gyűjtötte 
a megkapó és érdekes eseteket s különösen Debrecen hagyományai iránt mindig élénk érdeklő
dést mutatott. Tehát csaknem biztosan helyi kuriózummal van dolgunk, amit az odavalósiak
tól hallhatott. De nagyon valószínű az, hogy Bernáth László, vagy az ő közvetlen forrása 
már nem pusztán a szájról szájra szálló Hajdú megyei emlékezetből merített, hanem ismerte 
a „Mégsem lesz belőle tekintetes asszony"-t is. Erre nézve érős bizonyítékot látok abban a . 
csaknem szóról szóra megálló egyezésben, amely az orosznak vélt lengyel tiszt döntő mondatá
ban mutatható ki. „Mert ti azért sírtok, hogy elveszítettétek, én meg azért, hogy megnyer
tük" — idézhetjük a népi forrásból, míg Jókainál ugyanez így hangzik : „Te siratod azt, 
hogy vesztetfél, én siratom azt, hogy győztünk . . ." Ez a csattanósan tömör mondat, véle
ményem szerint inkább műköltői eredetű lehet! 

MÁTYÁS FERENC 

ADY ÉS CSINSZKA A LŐRINCI BONCZA-HÁZBAN 

Már Virág Benedek idejében tudott dolog volt, hogy nemcsak az a költészet, amit 
a költők versbe írnak : rengeteg lerögzítetten, megíratlan költészet van az élet minden moz
dulatában. Kedvesünk szemében, a tájban, anyánk szerető csókjában, a város forgatagában 
a falu csendjében és a világmindenség számtalan villanásában. A természet gazdag kézzel 
bocsátja gyönyörködtetésünkre a meg nem írt költészet sokféle szépségeit is. 

Ilyen költészete van ennek a kjsvárosnak, Pestszentlőrincnek is. A város ma már 
Budapesthez tartozik ugyan, de kertváros jellege a régi költői tájat megtartotta. A galamb-
dú'cos, békét mutató féltetős villalakások nyugalmat, gyönyörködtető költészetet rejtenek 
fehér falaik mögött. 

A régi Kossuth Lajos utcai ház, hová most belépek, a költészet kettős emlékét idézi 
«lőttem. A poétikus táj negyven esztendővel ezelőtt ugyanebben a környezetben üdvözölte 
a nagy magyar költőt, Ady Endrét és feleségét, Boncza Bertát. 

Negyven évvel ezelőtt Boncza Miklós, az Ady-irodalomból jólismert „csúcsai várúr" 
lakott itt e lőrinci magányban akkori kedvesével, Erlesbeck Kamillával. Erlesbeck Kamilla 
gyermekgondozó volt Pestszentlőrincen s mellesleg Boncza titkára a „Magyar Közigazgatás" 
szerkesztőségében. Szabadidejének minden órájában a mogorva öregurat gondozta, vagy 
ahogy mondani szokás: vadházasságban élt vele „távoli rokon".. 

— Boncza Miklósnak szüksége volt rám akkor. Én derítettem fel, vigasztaltam, 
amikor Csúcsáról Pestre költözött s megvásárolta a pestszentlőrinci házat. Én űztem el belőle 
a haragot, amely egyre nőtt benne a költő iránt. 

Ezt mondta annak idején első lélegzetre Kamilla néni, s arra a karosszékre ültetett, 
amelyben Ady apósa ült 1916-ban és 1917 januárjában, olvasgatván a „Magyar Közigaz
gatás" cikkeit és'kefelevonatait. 

— Boncza Miklós „nagybátyám" szeretett engem. Mint ismeretes, 50 éves korában 
királyi engedéllyel feleségül vette a 22 éves Török Bertát, aki egy év múlva szülés következté
ben meghalt. Ebben az időben építettük ki régebbi kapcsolatainkat, utánam jött fel Pestre 
,a „Magyar Közigazgatás"-t szerkeszteni, amely lap egyébként saját tulajdona volt. 

— No, lám — kaptam a kínálkozó alkalmon — s ő mégis haláláig gyűlölte a vejét, « 
amiért 37 éves korában feleségül vette a 20 éves Csinszkát. 

— így vélekednek, akik csak felületesen ismerik az öreg Bonczát. Boncza „nagy
bátyám" azért haragudott Adyra elsősorban, mert irodalompolitikai iránya Tisza-ellenes 
volt. Meg aztán jól tudta, hogy a költő beteges ember és Bertácska megrontója lesz. 

A „Magyar Közigazgatásinál adminisztrációs munkát végeztem akkoriban, s jól 
emlékszem, hogy Boncza Miklós Bárczy Istvántól, Vészi Józseftől, Ady legjobb barátaitól 
érdeklődött a poétáról s felolvasta nekik azt a levelet, amelyet Bertácska írt a mátkaság 
idején Adynak': 

„Egy vágyó, tiszta és neked született, neked készült gyereklány (vagyok), aki rom
latlanabb minden volt asszonyodnál, finomabb rajzos idomokkal, gyönyörűn és nagyszerűn 
veszedelmes idegrendszerrel megáldva és megverve. . . " — olvassuk ketten is a vázlatos 
ievélszemelvény másolatát, amely azonban egy-két szóban eltér az eredetitől. 
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— Nagyon szerették egymást. Csinszka sokszor beszélt nekem férjéről és mindig 
rajongással, szeretettel. Ez a kép is bizonyítja, — mutatja az öreg Bonczának dedikált ismert 
fényképet, amely Adyt és Csinszkát ábrázolja az esküvő idejéből. (Ez az egyetlen dedikált 
kép, jóvoltomból Kardos László egyetemi tanár és műfordító barátom birtokában van ma.) 

A Lédát istenítők gyanakvó szemmel nézik Kamill nénit, mivel sokat beszél az Ady— 
Csinszka házasság bensőséges viszonyáról, ő ugyanis azt állítja „megfellebbezhetetlenül",, 
hogy Ady nagyobb szerelme nem Léda, hanem Csinszka volt. Ezt nemcsak a lelkében őrzött 
emlékek, a Csinszkával való sokszori beszélgetés bizonyítja, de az egykori Boncza-ház bútor
fiókjaiban levő dokumentumok : levelek, fényképek is tanúskodnak erről. 

— Bandiról és Bertukáról mindig szívesen beszélek. A hat ujjal született költő szeren
csés ember volt Bertukával, neki való feleséget kapott a sorstól nagy tehetsége mellé. Az sem 
igaz, hogy csupán nagyravágyásból ment feleségül Bertuka Adyhoz. Tudta, hogy Bandi 
beteg ember, látta szenvedéseit, s meg akarta menteni az életnek. Az Ady—Csinszka házasság 
legismertebb ellenzője, Ady Lajos is kénytelen elismerni könyvében, hogy a „Boldogult 
bátyám emléke ellen vétenék, ha nyomatékosan reá nem mutatnék arra, hogy a háború bor
zalmas éveiben végeredményben mégiscsak rejtőzés, otthon és — egy darabig — teljes erejű 
narkózis volt e késői szerelem és házasság", — hív az ablakhoz, hogy megmutassa Ady Lajos 
könyvének a 202. lapját, hogy ezzel is a maga igazát bizonyítsa. 

Egyetlen ember Magyarországon Erlesbeck Kamilla néni, aki kizárólag csak az Ady—-
Csinszka szerelmi kapcsolatok dokumentumait gyűjti. Az Ady-verseket is csakis ilyen szem
pontból olvassa, elemzi s bizony előfordul, hogy olykor mást magyaráz, mint amit a költő 
mondott. 

— Nyakas magyar volt mind a kettő, — fűzi tovább a beszélgetést. Boncza, élete 
utolsó évében, 1917 januárjában láztól kipirult arccal mesélte nekem ; hogyan fog ő húsvétkor 
a fiatalokkal kibékülni. Mindig azt a fotográfiát nézegette, amit közösen küldtek neki gyer
mekei. Nem volt konok, kőszívű ember, csak makacs volt. Sokszor emlegette, hogy szívesen 
kibékülne Adyval, de azt tartotta, neki illik jelentkezni, ő a fiatalabb, csak nem fog vén 
fejjel térdre hullani előtte. Csinszka is több ízben akarta a kibékülést, Ady hajthatatlan volt. 

Nem kerülhetett sor a mindkettőjük által régen kívánt békülésre. Ady egyetlenegyszer 
sem látogatta meg betegágyánál Bonczát, pedig tudta, hogy nagyon beteg, a halálán van. 
Azt is tudhatta, hogy „nagybátyám" egész vagyonát Bertukára íratja. Csak a ravatalhoz 
jött el sírni. 

Konflison jöttek a lőrinci temetésre, nagy csokor liliommal és nagyon szomorú szívvel. 
Ady szmokingban, Bertuka az akkoriban készült fekete bársonyruhájában, fátyolos kalap
ban. Bandi már súlyos beteg volt: a szíve kezdett rosszul működni, hörögve beszélt. Sose 
felejtem el. Azt mondta : „Szegény öreg itt van a koporsóban, úgy fekszik, mint egy kibé
kíthetetlen király. Nemsokára szögezhetik az én koporsómat is." 

Csúcsától jöttek a temetésre s márciusig Pesten maradtak és gyakran meglátogattak 
engem. Innét mentünk a temetőbe Boncza sírjához, mert ide temettük a lőrinci temetőbe. 
Bandi egyedül is kint Volt egyszer az apósa sírjánál. Bertukától tudtam meg, hogy Ady 
fAjlalta a halálig tartó haragot. Mindent elmondtam akkor nekik, amit „nagybátyám".a végső 
napokban tudatott velem. „Most értem csak mennyire félrevezettek engem, hiszen nem is 
lehetett olyan rossz ember, mint aminőnek lefestették előttem" — mondta szomorúan. 

Bertükát kicsi kora óta ismertem, hiszen rokonságban voltunk. Szerettem,' mintha 
csak a saját lányom lett volna. Tudom, hogy Boncza úgy nevelté őt, mint valami középkori 
várkisasszonyt, olyan is volt a lelke, csupa jóság. 

Ujabb fényképek kerülnek elő, levelek, Ady-versek, féltve őrzött dokumentumok. 
Aztán a délutáni teákról, a lőrinci házról beszél. — Egy ízben a budai Márvány Menyasszony 
vendéglőből jöttek ki hozzám. A kocsis zsebei tele voltak borosüveggel, Ady akkor is sokat 
ivott, itt aludt el a díványon, — fejezi be a beszélgetést, s még a kapuban is újra visszatér 
az Ady—Csinszka házasság benső viszonyára. 

• Erlesbeck Kamilla nyilvánvalóan elfogult, s ezért nyilatkozik másképpen a költő 
szerelméről. Egy kicsit Boncza szemével nézi Adyékat, ami érthető is. Töredékes vallomásai
ból gyakran kicsendül Boncza agoddalmas. hangja, a lefojtott szülői szeretet fájdalma. Azért 
is számít irodalomtörténeti dolumentumnak, érdekesnek, hiszen egy kicsit Ady apósának 
a véleménye az, amit elmondott. 
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