
ADATTÁR 

Vezér Erzsébet 

ADY ISMERETLEN LEVELEI KABOS EDÉHEZ ÉS KABOS ILONKÁHOZ 

Az itt közölt ismeretlen Ady-levelek — sajnos csak töredéke a teljes Ady—Kabos 
levelezésnek — Kabos Ilonka, Kabos Ede Londonban élő lányánál maradtak meg, és Hatvány 
Lajosné áldozatkészségéből kerültek haza fotókópiában. 

Ady és Kabos Ede barátsága 1905 januárjával kezdődött, amikor Ady a Budapesti 
Napló szerkesztőségébe belső munkatársként belépett, és nagyjából azonos hőfokon egészen 
Ady haláláig tartott. Nem tartozott Ady viharos barátságai közé. Nem tarkították indulatos 
összetűzések és látványos kibekülések. Ady feltétlenül szerette Kabost, bízott benne, jó emberét 
közé sorolta. Egyik róla írt kritikájában mondja: „Kabos Edét nagyon szeretem, mint az 
apámat." (A jövő fészke. Nyugat. 1908. dec. 16.). Egy későbbi írásában is fogadott apjának 
nevezi (Az Érdekes Újság dekameronja. Nyugat. 1914.) A Budapesti Napló borszakban szinte 
minden Lédához írt levelében említi, hogy Kaboséknál ebédel, tehát naponta volt érintkezése 
Kabos családjával is. Itt ismerte meg az akkor bakfissá serdült Ilonkát, akivel testvéri barát
ságot kötött, mint erről itt közölt levelei is tanúskodnak. Hozzá írja Fehér lyány virág-kezei 
című szép versét, mely a Szeretném, ha szeretnének kötetben „Kabos Ilonka kedves kis húgom
nak" ajánlással jelent meg. (Először a Nyugat hozta Virág-kezek a fejemen címmel 1909. jún. 
16-án ajánlás nélkül.) 

Kabos Ede radikális gondolkodású, jelentős publicista, közepes szépíró volt. Mikor 
Ady a Budapesti Naplóhoz került, Kabos annak felelős szerkesztője, Vészi helyettese volt. 
1905 októberben, mikor Vészi a sajtóirodához ment át, Kabos lett helyette a főszerkesztő. 
1907 végéig volt a lapnál. 1913-ban mint az Érdekes Üjság szerkesztője nyújt Adynak ismét 
fórumot. 

Adynak kétszer is jutott az a nehéz feladat, hogy kritikát írjon Kabos regényéről. Ez 
azért volt nehéz, mert Kabos regényei nem jelentették a legmagasabb művészi szintet és 
ugyanakkor Adyt fiúi barátság fűzte írójukhoz. Őt azonban értékítéleteiben sohasem befolyá
solta a barátság. Viszont páratlan emberi melegséggel tudta a legszigorúbb bírálatnak is élét 
venni, ha jó embereiről volt szó. Ez történt a már említett Kabos-kritika esetében is, mikor 
1908-ban Kabos új kiadásban megjelent regényéről írt a Nyugatba. Kabos hibáit a korral 
menti: „Mennyire meg kell érteni mindent, ami a Kabos Ede írásaiban nem tökéletes, hal
vány; avagy hiányzó.". Majd megható gyöngédséggel teszi hozzá: „És mégis — mégis mennyi 
mindent nem látnánk máma, ha Kabos Ede nem néz előttünk a szemüveges szemével." Másod
szor 1910-ben Kabos Mária látogatói c. elbeszéléskötetéről írt bírálatot. Ezzel az a megdöb
bentő dolog történt, hogy a Nyugat egy másik figyelő-cikkel együtt visszaküldte Adynak. 
Fenyő Miksa 1910. márc. 9-i levele így indokolja ezt: „A két figyelőt visszaküldjük. A Kabos-
ról írott ugyan nem rossz dolog, de határozottan megbántanád vele Kabost s erre elvégre 
semmi szükség. Azt hiszem magad sem akarod." A bírálat később mégis megjelent a Nyugat
ban (Kabos Ede könyve. 1910. ápr. 16.). Nem lehet tudni, hogy Ady átírta-e, húzott-e belőle, 
hozzáírt-e, de abban a formában, ahogy megjelent, egyáltalában nem lehetett bántó Kabosra, 
legalább is semmivel sem inkább, mint előző kritikája. „Ő korán érkezett ember volt, kor és 
divat ellen hadakozó és tele annyi érzéssel, amennyi belőle az ő idejében a legnagyobb magyar 
lírikust csinálhatta volna." —• írja róla ugyanakkor, amikor azt is meglátja, hogy „a címadó 
novella Anatole France receptje szerint készült". Nem tudjuk, az életrajzok, emlékezések sem 
tesznek róla említést, hogy Kabos valaha is megneheztelt volna Adyra kritikái miatt. Továbbra 
is a legszívélyesebb maradt viszonyuk, amiről egyébként az itt közölt levelek is tanúskodnak. 

Az alább következő levelek és levelezőlapok nem jelentenek felfedezést sem az Ady^-
Kabos barátság történetében, sem pedig egyéb vonatkozásban. Mégis rendkívül fontosak, 
mert nem egy életrajzi tény rögzítéséhez, nem egy adat dátumhoz kötéséhez és nem egy levél 
pontos keltezéséhez adnak támpontot. Kabosnak és Kabos Ilonkának egy-két Adyhoz inté
zett levele megvan ugyan hazai irattárainkban, de Adynak egyetlen levelét sem ismertük 
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eddig, amelyet Kabosékhoz írt. Míg Kabos „Kedves Bandi fiam"-nak szólítja Adyt levelei
ben, addig Ady mindvégig megőrzi a tiszteletteljes „szerkesztő úr" megszólítást. 

Az első levélen (1) párizsi a keletbélyegző, a jól kivehető dátum pedig 1906. szept. 5. 
Ebből az időszakból, Ady második párizsi tartózkodásának idejéből ez az egyetlen Kabos 
levél maradt meg, holott bizonyára sokkal sűrűbben leveleztek, hiszen Kabos ekkor még a 
Budapesti Napló szerkesztője volt és Ady csaknem minden írását ennek a lapnak küldte. 
Az itt jelzett, érdekesnek mondott, elveszett cikket, A nárciszok városából címűt Bölöninek is 
említi egy levelében. 

A levelek zöme 1908 és 1909-ből való; legtöbbjüket Érmindszentről és Kolozsvárról 
keltezte. 1907-ben karácsonyt szokás szerint otthon tölti és csakhamar meglepi a betegség. 
Első levelét Kabos Ilonkának (2) már rossz hangulatban írja. Febr. 20-i kelettel Kabos Edétől 
és Ilonkától közös levelet kap. Ebben a Nyugat legutóbbi számában (1908. febr. 16.) befeje
zett Magyar Pimodán c. cikkéről tréfásan irja Kabos: „Hanem ami a Pimodán befejezését 
illeti, — az fene keserű tormaízű. Ady Lőrinc uram nagyot üthet a lován, hogy ilyen alkohol
mámor nélkül szűkölködik ez a befejezés. Mért nem ittad le magadat, hogy ne lettél volna 
ilyen keserű? Nincs egyáltalán semmi borod . . . ? " Erre válaszol Ady a 3. számú fe,br. 24-iki 
keltű levéllel, amely betegsége elhatalmasodásáról tanúskodik. A 4. számú levélben Ady 
Kozma Andor címét kérdezi. Kozma Andor volt a Magyar írók Segélyegyletének főtitkára, 
aki mindig készségesen állt Ady rendelkezésére, valahányszor anyagi ügyekben hozzá fordult. 
Ez alkalommal is csakhamar megérkezett Kozma márc. 13-án kelt levele, melyben többek 
közt ez áll: „Pénzünk nem sok, de özvegyünk, árvánk bőven van. De azért Ady Endre számára 
kell hogy legyen 200 K. mikor egészségéről van szó." Az 5. számú levelezőlap bejelenti pesti 
látogatását. Valóban, 1908 márciusában néhány napig Nagyváradon és Budapesten volt. 
Ezután betegségéről panaszkodó rövid lapok mennek Kaboséknak (6. 7. 8.). A 7. számút 
párizsi képeslapon írja Érmindszentről. Címzése is tréfás. Nyilván kicsit jobb hangulatban írta. 
A 9. számú lap már a küszöbön álló párizsi utazást jelzi a kétnapos kilátásba helyezett pesti 
átutazással. Ennek dátuma tehát közvetlenül a párizsi utazás előtti lehet. A 10. számú lapot 
Párizsból hazatérve, a duk-duk affér után és Kabosról szóló bírálatának megjelenése előtt 
írja, mintegy a budapesti hangulatot kémlelve-tapogatva és elejét véve a bírálatért való nehez-
telésnek. 1909 januárban ismét Párizsba utazik. Innen ír rögtön megérkezése után Kabos 
Ilonkának egy keserű hangú lapot (11). Ezután már csak a kolozsvári idegklinikáról ír Kabosék
nak, aránylag sűrűn. Megérkezése után azonnal (12), és rá néhány napra, mivel még választ 
nem kapott, újabb levelezőlapot ír (13). Ez utóbbi segítségével, mivel azon a postabélyegző 
jól kivehető, datálhatjuk egyik Lédának írt levelét is, melyben ugyanazt mondja el a New 
York portásáról, amit Kabos Ilonkának megírt. Ismerjük Kabos Ilonka válaszlevelét július 
8-áról, melyben mindkét levél megérkezését nyugtázza és örül Ady „friss, jókedvű" levelének-
A 13. számú levél azért is érdekes, mert megcáfolja Ady Lajost, aki bátyjáról szóló életrajzá
ban (Ady Endre. Amicus, 1923. 132. 1.) azt írja, hogy „a város ódon levegője újság és élmény 
volt számára: . . . Budapest amerikás és parvenü zajossága után Kolozsvár nemesen és magya
rul konzervatív hangulata rendkívül kellemesen lepte meg és egyben lekötötte". Lédának 
ekkoriban írt leveleiben is ugyanolyan kevéssé hízelgőén nyilatkozik Kolozsvárról, mint Kabos 
Ilonkának, A 14, 15, 16, 17 és 18. számú levelezőlapok hangja azt bizonyítja, hogy Ady gyó
gyulása jól haladt Kolozsvárt, és hangulata is igen sokat javult. Augusztusban Lédához uta
zik a Bázel melletti Rheinfeldenbe. Innen hoteljének képét küldi el a 20. számú képes levelező
lapon. Ezután ismét Párizsból ír két levelezőlapot (21, 22). Utóbbit Kabos Ilonkának arra a 
kérdésére (1910. március 2-i levelében), hogy dolgozik-e sokat. A 23. számú levélen sem kelet, 
sem postabélyegző. Feltehető azonban, hogy Érmindszentről írta Kabos Ilonkának 1911. 
ápr. 14-i alább idézett levelére válaszként: „Édes Bandim, apustól hallottam, hogy beteg 
vagy, és bár csúnya tőled, hogy Párizsban egész idő alatt egy betű erejéig sem gondoltál rám, 
nagylelkűen megbocsájtok, és szeretettel jövök hozzád. Nagyon sajnállak fiam és hiszem, 
hogy most már egészen összeszedted magad otthon. Mikor akarsz Pestre jönni és mikor akarsz 
dolgozni már? Oly rég nem olvastam újat tőled. Próbálj meghízni és egészséges lenni. Itt 
nálunk valami érdemes új nincs. Apus nem tud dolgozni, tele van vezércikkekkel. Anyus ide
ges, és téged rokoni gesztussal köszönt. Én dolgozom, közbe néha két-három napig nyögök, 
aztán megint jó. Szóval élünk. De egyáltalán itt minden alszik. Most nagyon megrázott Czi-
gányék dolga. írjál, magadról, a dolgaidról. És gyere fel hozzánk. Isten áldjon, szeretettel 
ölel Ilonka húgod. Apus, anyus tisztelnek. Édes anyádnak kezét csókolom." 

Ezután már csak két néhány soros lap következik (24, 25.) inkább udvariassági szöveg
gel, élet jelképpen. 
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1 
Carte Postale 

P. bélyegző kelte: Paris, 5.9.06. 
Expédié par 
E. de Ady 
3 Rue Casimir-Delavigne 

Nagyságos Kabos Ede úrnak, 
• Budapest, Eötvös u 33. 

* Hongrie 
Kedves szerkesztő uram, 

verseimet most írom, ugyancsak most készül egy kis tárca (majd talán keddre odaér). 
A versek azonban szombaton nagyon idejében ott lesznek. Ügy veszem észre, hogy két levelem 
elveszett. Mert a bennük küldött cikkeknek régen közölve kellett volna lenni. Egyik pláne 
érdekes is volt és sajnálom. Egyébként pedig teljesen megbízhatatlan ez a büdös, francia posta. 
Egy pár sort nem kapok tőled? Legközelebb hosszú levél. Üdvözlet a redakciónak. ölel 
hű fiad 

Ady E. 
2 

Képes levelezőlap 
P. bélyegző kelte: 1908. jan.- (?) 

Nagys. Kabós Ilonka kisasszonynak, 
Eötvös-u 32. 

Budapest 

ÉdeMlonkám, ezt a lapot úgy nézd meg ám, hogy Érmindszenten vásároltam, a szövetkezet 
boltban. Az Isten tudja, mikor jutok föl hozzátok, semmiféle jegy-operációm nem sikerült. 
Még egyszeri utazásra se kaptam semmi jegyet, s nem is kaphatok. Majd csak lesz valahogyan 
mivel már panaszkodni se tudok. Mamád kezeit csókolja, téged s édes apádat ölel 

Ady Endre 

3 
Postai levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1908. febr. 24. 

Nagyságos Kabos Ede úrnak, 
Eötvös u 32. 

Budapest 

Kedves, jó Szerkesztő úr, ne hidd ám, hogy nincs itt bor, sőt. Megláttad volna, bár meg
láthattad volna, ha lejössz. Majd meglátod egyszer. Ellenben erő és kedv nincs semmi. Nem 
tudom én, mikor lát engem Budapest. Nyavalygok fizikailag, de még jobban másképpen. 
Nem tudom, mi lesz velem. Titeket szeretnélek látni. De más értelme csak úgy volna Buda
pestnek, ha onnan mehetnék mindjárt tovább. De teljesen gyáva és reménytelen lettem, 
őnagysága kezeit szeretettel csókolom, Ilonkával együtt ölellek 

Adyd 

4 
Postai levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király [március eleje] 

Nagyságos Kabos Ede úrnak 
Eötvös-u 32. 

Budapest 
Édes Szerkesztő úr, 

légy kegyes s írdd meg nekem a Kozma Andor címét minél előbb. Mi újság? Hogy vagy
tok? Itt olyan sár van, hogy még a madár lába is sáros. Én hűségesen nyögök. Lázas vagyok, 
köhögök, nem alszom. Feleséged kezeit csókolja szeretettel, Ilonkát s téged ölel fiad Ady 
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5 
[Ady kézírásával] Levelező Lap 

P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1908. márc. .12, 

Nagys. Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32. 

Budapest 

Édes Ilonkám, úgy nézd meg, hogy ez az anzix Mindszenten vevődött a szövetkezeti boltból. 
Nemsokára csak beállítok váratlanul hozzátok. Édes anyád kezét kétszer csókolom, téged és 
édes apádat ölellek 

A. Endre 
6 

Képes levelezőlap 
P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1908. ápr. [?] 

Nagys. Kabos Ede 
Eötvös u 32. 

Budapest 
Édes Szerkesztő úr, hat nap óta nem tudok aludni. Csak a düh tart vissza az öngyilkosság
tól. Semmi jó, és új. Nem jöhetsz el húsvétra? Mindnyájatokat szeretettel ölel 

Ady Endre 
7 

(Kép felirata: Les Boulevards.) 
Ady kézírása: Levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1908. [április] 

Ngs. Kabos Ilona Irina Annunciata kisasszonynak 
Budapest 

Eötvös u. 32. 
Kedves Ilonka, látod milyen szép Paris? De Érmindszent se csúnya. Egyébként még min
dig nem tudok aludni. Add át dupla kézcsókom édes anyádnak s ölelésem édes apád
nak, írok levelet is, ha nem leszek ilyen bolond. Üdvözöl öreg cimborád 

Ady 
8 _ ' 

Képes levelezőlap 
Érk. p. bélyegző kelte: Budapest 1908. ápr. 26. 

Nagys. Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32. 

Budapest 

Édes Ilonkám, nagyon beteg vagyok: soha ilyen nem voltam. Nem tudom mi lesz velem 
s mikor láthatlak benneteket. Ölellek, csókollak mindőtöket 

Ady^Endre 
9 

Képes levelezőlap 
P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1908 [április—május] 

Ngs. Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32. 

Budapest 
Édes Ilonkám, 

ha édes apád s anyád haragszik is reám, te bizonyosan nem. Te elhiszed, hogy nagy 
baj van itt nálam. Hiszen te voltál az én legfrissebb és legmélyebb új megértőm. Békítsd ki 
apádat s mamádat, mire én (átutazóban két napra) odaérek. De addig írhatnátok is. Ölel 
szerető szegény [többi olvashatatlan] 
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10 
Postai levelezőlap 

Érk. p. bélyegző kelte: Budapest 1908. dec. 12, 

- Nagyságos Kabos Ede úrnak, író 
Eötvös-u 32. 

Budapest 
Édes, jó Szerkesztő úr, 

csak, hogy tudd: élek, gondolok rátok s talán nemsokára látlak benneteket. Kará
csony után megyek egy szanatóriumba s átmenve Budapesten megkereslek benneteket. 
Bolond, beteg, furcsa dolgok történtek velem s néha azt hiszem, hogy így van jól. Most már 
legalább tisztán láthatom, hogy egyetlen barátom sincs. Őnagysága kezeit csókolom, Ilonkát 
s téged ölellek szeretettel Adyd 

11 
Carte Postaié 

P. bélyegző kelte: Paris 1909 [január vége] 

Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32. 

Budapest. 
Megérkeztem, bánom, mint a kutya, hogy idejöttem. Szeretettel gondol rátok 

Ady Endre 

12 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Kolozsvár 1909. jün. [28. v. 29.] 

Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32 

Budapest 
Édes, kis Ilonka húgom, itt vagyok, rosszabbul, bolondabbul, mint valaha. Címem: ideg
gyógyászati klinika. Sok, leírhatatlan baj esett velem közben. Gyertek, látogassatok meg. 
Ölel mindőtöket Ady 

13 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Kolozsvár 1909. júl. 4. 

Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32 

Budapest 
Édes, kis Ilonka húgom, ahogy ideérkeztem, azonnal írtam neked is. De a New York portá
sával küldtem ki a leveleimet s úgy látszik, elsikkadtak. A Nyugat se kapta meg, édes anyám 
se. Hát húgom, eszek, mint egy farkas. Egyelőre pompás dolgom van. Lukács isteni orvos 
és ember. Kolozsvár bőg a butaságtól, de ez is jó nekem. Hát ti mit csináltok. Édes anyád 
kezeit sokszor csókolja, téged és édes apádat formálisan csókol 

Adytok 
14 

Képes levelezőlap 
v P. bélyegző kelte: Kolozsvár 1909. júl. 8. 

Nagys. Kabos Ede író úrnak, 
Budapest 

Eötvös u 32. 
Kedves Szerkesztő úr, ölel mindőtöket 

Ady Endre 
gyógyuló beteg az idegosztályban 

Kolozsvár 
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15 
[Képfelirat: Magy. kir. egyetemi klinika. 

Ideg- és elmegyógyászat Kolozsvár] 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Kolozsvár 1909. júl. 22. 

Nagys. Kabos Ede író úrnak 
Abbázia 

Pension-Schalk 
Édes szerkesztő űr, én bizony nem maradok itt tovább aug. elsejénél. Talán, ha egy-két 
garast szerezhetek, elmegyek valahova utókúrára. Jobban vagyok vagy nem vagyok, az ördög 
tudja. Az azonban istenugyse igaz, hogy elhülyültem. Csak ennek volna komoly alapja és 
állandósága. Hát te hogyan élsz, mulatsz Shaw olvasásán kívül? Ilonkától ma kaptam egy 
keserves, kártyát. Meddig maradsz Abbáziában? Lehet, hogy aug. első felében már Pesten 
leszek. Ölel szerető fiad 

Ady Endre 
16 

[Képfelirat: Magy. kir. egyetemi klinika. 
Ideg- és elmegyógyászat. Kolozsvár. 

•* Képes levelezőlap 
P. bélyegző kelte: 1909. júl. 22. 

Nagys. Kabos Ilonka kisasszonynak 
Budapest 

Eötvös u 32. 
Édes Ilonka húgám, aranyos, jó nőcske vagy, hogy csak nyomorult kutyának titulálsz. Pedig 
több vagyok: komisz, elhülyült, dög, tehát döglött kutya. Veronáit pedig már csak nagyon-
néha veszek. Bort azonban két nap óta iszom 3—4 decit. Nem dolgozom s csak aug. l-ig 
maradok itt. Lehet pár napra fölmegyek a Magura hegységbe. Édes apád ma írt egy pár 
gonosz sort. Reinitz, a betyár, a gombos cipős Lavotta, miért nem ír? Én nem tudom az ő 
címét, viszont én ismert közintézetben lakom. Édes anyád kezeit szeretettel csókolja s téged 
igazán csókol 

szerető bátyád: 
Ady Endre 
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[Képen Ady kézírásával:] 

Adyék házikója Érmindszent. 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Kolozsvár 1909. júl. 23. 

Kabos Ilonka kisasszonynak, 
Budapest 

Eötvös u 32. 

[A szöveget a lap képes felén kezdi, tehát az Érmindszentre vonatkozik] 
Édes Ilonkám, itt nem tudok én élni s itt ittam a többek között sokat. Megkaptad tegnapi 
kártyám? Csókol szerető bátyád Ady 
P. S. Megállj, nem" dicsérted meg a „Nyugat" új Ady-verseit. 

18 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: 1909. júl. 28. 

Kabos Ilonka kisasszonynak, 
Abbázia 

•»• Pension Schalk 
Édes Ilonkám, 

hát Abbáziában vagytok ebb' a kutya melegben? Az én címem most már: Érmind
szent aug. 1-től. Valószínűleg Pestre is fölnézek csókol benneteket szerető bátyád Ady 
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Levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Basel 25. VIII. 09. 

Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32. III. 
Budapest Hongrie 

Kedves Ilonkám, címem: Rheinfelden Hotel des Salines, E. de Ady de Diósad stb. Mert ez 
fene előkelő és drága hely. De pompás fürdőket veszek, kirándulgatok. Édes anyád kezét 
csókolom, édes apádat ölelem. Köszöntsd Reinitzot, Czigányt. írj, mi újság? A Pesti Napló
ban megjelent egy kis tárcám? Csókol szerető bátyád. 

20 
Carte Postale 

P. bélyegző kelte: Rheinfelden 29. VIII. 09. 

Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32 

Budapest Hongrie 
Kedves Ilonkám, még nem válaszoltál bázeli kártyámra. Mi újság? írj valami engem érdek
lőt. Ha lap volna ilyesmi, küldd be. Az egész famíliával együtt csókol bátyád: Ady 

Reinitzot ölelem. 
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Carte Postaié 

P. bélyegző kelte: Paris 1910 [január] 

Nagys. Kabos Ilonka kisasszonynak 
Eötvös u 32 

Budapest Hongrie 
Édes Ilonkám, igaz, hogy meghalt édes apád apja? Semmit se tudhatok meg rólatok. Én 
Parissal egyetemben az özönvíz előtt állok. Bár már túl lennénk rajta. Főképpen én. Szere
tettel ölel mindőtökét 

Adytok 
22 

Carte Postaié 
P. bélyegző kelte: Paris 1910 március 

Mmlle Ilonka Kabos 
Eötvös u 32 

Budapest Hongrie 
Drága Ilonkám, köszönöm kedves leveledet. Nem dolgozok, nem várok semmit, nem mula
tok, nem élek. És nem bánom, akármi lesz. Csókol mindnyájatokat szeretettel hű bátyád 

Ady Endre 
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[Érmindszent 1911. ápr. 14. után] 

Kedves Ilonkám, 
köszönöm a leveledet, mely sohase jöhetett volna jobbkor, illetve rosszabbkor. Félek, 

hogy ha később jött volna, még azt a kis futó, de szép örömet se adhatta volna, mint most. 
Nem affektálok most már semmit: végem van. Nem is jó részletezni a kínjaimat, s mindazt, 
ami bizonyos. Akármit próbálok, csak egyre rosszabbul leszek s már a félperces őrült álmoknál 
tartok. Talán egy hónapon belül fölmegyek Bpestre egy napra. Ha addig bírom s lesz hozzá még 
erőm. Köszönöm, hogy gondoltok reám, csókollak mindannyiatokat 

Ady 
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Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: 1912. júl. 5. 

Kabos Ilonkának, Lányi Ernő címén 
Kamarás 

(Szabadka mellett) 
Édes Ilonka húgom, ne haragudj reám, mert dancs, figyelmetlen aggastyán vagyok, de téged 
változatlanul szeretlek. Mulass jól. A viszontlátásig Bandi bátyád 

25 
Képes levelezőlap 

P. bélyegző kelte: Ér-Szent-Király 1914. júl. 14. 

Nagyságos Kabos Edének 
„Érdekes Újság" 

Váczi körút 
Budapest 

Drága szerkesztő uram, ha fölszaladhatok Budapestre, egy látogatásnál meglátod, hogy 
változatlan, sőt tán még szeretőbb vagyok hozzád s tieidhez. Nagyon szeret s ölel fiad: 

Bandid 

Esze Tamás 
A FIATAL ADY TEMESVÄROTT 

Az Irodalomtörténeti Közleményekben újból a közönség elé került Franyó Zoltán cikke: 
Ady Endre — mint temesvári díjnok,1 amely korábban a Bánsági Üzenet c. folyóirat 1957-ben 
megjelent első s egyben utolsó számában látott napvilágot.2 Ne menjünk el szó nélkül mellette, 
i t t az ideje, hogy összefoglaljuk a fiatal Ady temesvári tartózkodásáról szóló cikkek, közle
mények mondanivalóit és közreadjuk azokat a dokumentumokat, amelyek róla ebből az időből 
fennmaradtak. 

Ady temesvári tartózkodása iránt akkor támadt érdeklődés, amikor 1923-ban megjelent 
és Temesvárra is eljutott Ady Lajos Ady-életrajza.3 A könyv hatásáról így számolt be — a maga 
sajátságos stílusában — Pogány László a Temesvári Hírlap 1924. május 6-i számában.4 

„Ady Lajos könyve Ady Endréről mint valami hatalmas kő cuppant bele a magyar 
irodalmi élet nem éppen sima tükrű tavába és a miatta keletkezett vita hullámai, bár 
csekélyebb rezgéssel, csak most gyűrűztek el mihozzánk. Nem mondhatni, hogy Temes-
várott, érdekességével arányban álló érdeklődés mutatkozott volna a könyv iránt, azon
ban egy bizonyos felfigyelés mégis észlelhető a Temesvári Hírlapnak a könyvről szóló 
múlt heti kritikája nyomán és amire eddig senki sem gondolt, szemfüles riporterek a 
húsz éves Ady temesvári időzésének történetét is kifürkészték, kinyomozták." 

A temesvári Hírlapnak az a száma, amelyben Ady Lajos könyvének bírálata megjelent, 
hiányzik a budapesti könyvtárakból, ezért nem tudjuk megmondani, vajon érte-é kritika 
azért, hogy csak futólag, adatok közlésétől lehetőleg tartózkodva emlékezett meg a fiatal Ady 
rövid, de számára igen emlékezetes temesvári díjnokoskodásáról. A közleményünkben meg
jelent dokumentumok arra vallanak, hogy Ady Lajos nem azért volt szűkszavú, mert nem 
ismerte a részleteket s nem is tulajdonított jelentőséget bátyja temesvári élményeinek, hanem 
szándékosan volt feledékeny: amikor könyvét írta, valamilyen okból már nem szívesen gondolt 
arra a családra, amelyhez korábban őt is erős szálak fűzték; arra az „ismerős"-re, aki Adynak 
állást szerzett a temesvári királyi táblán azzal a szándékkal, hogy egyengetni fogja az útját a 
bírói pályára. 

1 LXIX/1965. 199-204. Ady Endre - táblai díjnok úr címmel. 2 „Az RNK írószövetsége temesvári fiókja magyar tagozatának kiadványa." 3 Ady Endre. Budapest, 1923. 1 Ady Endre és a „temesvári asszony" című cikkében. Temesvári Hírlap. XXII/1924. 100. sz. 
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