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Csinszka és Ady

Sok kerületi autós ismeri a Nyéki utat: 
a kis, meredek utca afféle menekülő út-
vonalaHűvösvölgyiútdugóinakkikerü-
lésére.Nagyon régi útvonal ez, legalább
kétszázéveugyanittfutanyomvonala,de
ösvénykéntlehet,hogymárMátyás király 
idejébenmegvolt.

Éppenalipótmezeiegykori„Tébolyda”
oldalátzárjale.Maazútmenténlakópar-
kokat,villákat,felsővégébenbenzinkutat
ésnéhányüres telket találunk.AHűvös-
völgyi út sarkánál is egy ilyen elhagyott
telekáll,ezutoljáraautókereskedésvolt,
amígműködött.
A telken pedig egy gyönyörű tölgy.

Hatalmas,vastag ágai tiszteletet ébresz-
tenek(azegyikaközelmúltbansajnosle
is tört). Régóta állhat itt.A térképek ta-
núsága szerint valamikor egy hosszúkás,

egyszerűhűvösvölgyiházfalátőrizhette,
illetveszemköztaParkPensioésazÉden
cukrászdavendégeit.
KöztükAdy Endrét is, aki 1913őszén

itt élt aHűvösvölgyben, a szanatórium-
kéntműködőszállóegyetlenutószezoni
vendégeként. A költő halálának cente-

náriumán érdemes felkutatni,
milyenislehetettakkoribanez
avidék.
Az bizonyos, hogy nyugodt

volt, kristálytiszta levegőjű, 
avárosizajtóltávoleső.Afővá-
roszöldjevolt,ahovákönnyen
ki lehetett jutni, hisz aVölgy
utcában futó villamosvonal
már a múlt század fordulóján
kiépült, és kocsival sem volt
elérhetetlen.Kissétalánbohém
helynek számított, nagy talál-
kozások,olykornagytivornyák
helyszínéül szolgált - ezekből
Adyisjócskánkivetteamaga
részét.NemcsakazismertBa-
lázsvendéglővártaittavidám
társaságokat, hanem sorban  
atöbbiis:aHűvösvölgyiÚton

a Schüller vendéglő, a Holzsprach-féle
VigadóazOrvvadászhoz,aParkSzanató-
riumÉdencukrászataésvendéglője,vagy
kisséodébbaHűvösvölgyGyöngyeven-
déglő aNagyréten. (1915-benCsinszká-
valvalóesküvőjétisitt,aHűvösvölgyben
ünnepeltékmegaSchüllerben.)
AdyEndre öccse tanácsára került Bu-

dára–a józangondolkodásútestvérelő-
szörLövőházutcaiotthonábafogadtabe
kicsapongó életet élő, és ezértmegviselt
ideg- és egészségügyi állapotú bátyját.

(Errőlma emléktábla is tájékoztat a ház
falán.)Azőötletevoltazis,hogyaHű-
vösvölgyi „vadonban” álló szanatórium
jót fog tenniaköltőnek.Utószezonvolt,
így egyedül csak ő lakhatta az épületet,
rajtakívülegygazdasszonyésegyszolga
volt még ott. Igazi várúrnak érezhette
magát itt, ahogymaga is írta, lába előtt 
a csodálatos völggyel szemközt az őszi
színekbeöltözötterdővel.
Budánakezarészeakkoribanmégrit-

kásanbeépítetthelyvolt,ésalig-aligvolt
állandó lakosa. A villamosvonal mellett
sorakozó házak tulajdonképp nyaralók
voltak,ahováavárosból jobb időbenki-
jártak tulajdonosaik pihenni, feltöltődni:
jómódú polgárok, értelmiségiek, vállal-
kozók.Akörnyékma isállóvilláiközül
sokatláthatottmárAdyis,amikorsétálni
indult. (Hacsakakörnyezőutcákatnéz-
zük, állt már a Lipótmezei út - Völgy
utcasarkánavilla,ésátellenbenamásik
isazAlsóvölgyutcasarkán,láthattaAdy 
amatéglafalmögérejtett6-osszámalatti
tornyos házat, az épülőfélben lévő Sán-
dor-villát, mellette Hauszmann Sándor 
nyaralójátésa
Nyéki úti sar-
kon a Szegedy-
Maszák-villát
is.) És meg-
volt persze az  
Országos Té-
bolyda is, ép-
pen a panzió
szomszédságá-
ban.Ady, leg-
alábbisDénes 
Zsófia memo-
árkötete sze-
rint, gyakran
be is járt ide,
sőt, az egyik

Bohém helyek, nyugalmas szanatóriumok, budai emlékek 
Ady Endre halálának centenáriumán

ápolttalmégaBalázsvendéglőbeiski-
kiszöktekitalozni.
AzegykoriParkszanatóriumgyönyörű

kertjénekhelyénrészbenmabenzinkútés
autómosóáll,a szállóépületbőlpedig iro-
daház lett.AHűvösvölgyiútcsendessége
sem a régi már, és a kilátást is elfogják 
az időközben jelentősenbenépesültvölgy
házai. Ady itt töltött hónapjairól azóta
sok mindent kiderítettek életrajzírói, és
megelevenedik számunkra Dénes Zsófia
soraiból is,akinéhányhónapigmenyasz-
szonya is volt a költőnek és így naponta
megfordult hűvösvölgyi szobájában. 
Az „Élet helyett órák” című, először
1939-benmegjelent kötetben ezt írja egy
„könnyes-bús”beszélgetésfelidézéseután:
„Azok a nagyfák az útszélen, talán azok 
tudják, hogy meddig tartott akkor a kar-
jában. A nagyfák, azok még ott állnak. ” 
Mamáralighaállnak,taláncsakezatölgy,
amelyet még Ady, karjában Zsukával,
magaisláthatott.

V.Zs
(Forrás: Megjelent Budai Polgár,

2019. február 2.)


