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Ezerkilencszáztizenhárom tavaszára Ady komoly gyógyítás-
ra, szanatóriumra szorul. Ekkor Lajos öccse és a régi barát 
és mecénás, Hatvany Lajos leviszik a Graz melletti Maria 
Grün szanatóriumba. Rövidesen javul az állapota, a nők 
pedig valósággal körülrajongják. Altnőder Endréné, a költő 
régi váradi ismerőse szerint – akit úgyszintén az itteni sza-
natóriumban kezeltek – a fiatal nők szinte versenyeztek a 
költő kegyeiért.

Ezek között a szanatóriumbeli rajongó nők között, akik a 
híres költőt ostromolták, három komolyabb, a lírájában is 
nyomot hagyó szerelme akadt: a pesti Machlup Henrikné 
Zwack Mici, aki a Mylitta nevet kapta a költőtől, a temesvá-
ri Weisz Ferencné Kossak Aranka, akit csak Kicsinek nevez-
tek, és Ady versében „kis, kék dereglye”-ként szerepel, és 
nem szabad elfeledkezni a váradi Sándor Lászlónéról, Bella 
asszonyról sem, akit egyszerűen Nyanyucinak szólít Ady.

Fehér Dezső is a szanatórium lakója volt, de április első 
hetében hazatért a Maria Grünből Nagyváradra. Ady április 
18-án írt levelében egyebek mellett arról számol be barátjá-
nak, hogy: „…fenejólkezdemittmagamérezni.Ez–sajnos–
nálamezidőszerintkomolytalanságokban,udvarlásban,kocsi-
zásban,szóvalderültléhaságbannyilatkozikmeg–mégmindig.
[…] Hiányoznibizonynagyonhiányzolnekem,sminéltöbbúj
ismerősúréscsimpaszkodóhölgykerül,annálinkább.
Forenbacher–azorvos–márerősenkészül,hogyszétütatársa-
ságközött,amelymiattsemdolgozni,demégolvasnisemigen
vanidőm…”

Miután Fehér Dezső hazatért, a feleségét küldte ugyanoda 
gyógykezelésre. Erre az asszony később így emlékezett: 
„Amikor hatheti gyógykezeltetés után az uram hazajön 
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Maria Grünből, engem beszél rá, 
hogy utazzak oda egy kis diétás 
kúrára. Azért is ajánlotta ezt – vallja 
be –, mert Ady mellé kell valaki, aki 
a tanár utasításaira lépten-nyomon 
emlékezteti; főként aki az ivástól 
visszatartja.”

Május elején érkezett meg Fehérné 
Maria Grünbe. Az alábbiakban 
Fehérnének Adyval kapcsolatos 
emlékeit ismertetjük: „Hat hétig 
maradtam akkor Maria-Grünben, és 
jóformán minden időmet Ady társa-
ságában töltöttem. […] Léda kilenc éve 
után most kiélvezi szabadságát, férfi-
szeszélyét, és ami ezzel jár… Nagy élet 
folyt ott általában akkoriban; gondo-
lom az a néhány, múlt háborút előző 
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asszonyra is emlékszem, aki szívesen 
karolt belé Adyba: egy dúsgazdag, 
kreol bőrű, gyönyörű termetű, har-
mincöt éves osztrák »hisztérika« volt. 
[...] Ez a hölgy is, a kedélyes bécsi Adél 
is szívesen lettek volna Ady múzsái, 
és talán szövődött is köztük némi 
titok, de versig sohasem ért meg 
velük a helyzet.

Egyébként június elején érkezett 
Maria-Grünbe az az asszony, akit 
Ady később »Nyanyucinak« becézett, 
nem a kora, de anyáskodó hangja és 
viselkedése miatt. Ahogy feltűnt az 
az újabb szépnek mondható pesti 
asszony – akit ott morfiumelvonó 
kúrára fogtak –, Ady elkezdett vele 
foglalkozni, mire a kis kék dereglye 
féltékeny lett. Most gabalyodott csak 
igazán Adyba a kis fitos. Ennek azon-
ban a hazulról engedélyezett tartóz-
kodási ideje lejár, az ura türelmetle-
nül sürgönyöz érte, ő nem mozdul. 
Válást emleget, és kijelenti: ő kitart 
Ady mellett, és marad. Ady moso-
lyogva veszi tudomásul »a kis nő sze-
relmi problémáját«, titokban kissé 
megijed, de kifelé lovagiasan állja a 
helyzetet. Reméli, hogy Stichl majd 
segít a bajon. Segített is. Sürgönyt 
küld az urának, vigyék haza az 
asszonykát, mert annak most már 
otthon a helye, ő elbocsátja. Így sik-
lik végül is csüggedt vitorlával haza a 
kis kék dereglye.

Alig megy el, én aggódva látom, hogy 
»Nyanyuci« túlságosan jó néven 
veszi Ady lankadatlan udvarlását. 
Én a nagyváradi származású 
»Nyanyucit«, Sándornét régebbről 
ismerem – szegről-végről még roko-

év volt a szanatórium fénykora. Nemcsak a gyógyintézetet, 
de az egész gazdasági berendezést is maga az igazgató főor-
vos vezette, a bécsi születésű dr. Stichl. […] Természetesen 
nem zárhatom le a grüni beszámolást nők nélkül. Mert se 
bort, se ételt, se cigarettát nem fogyasztott Ady számottevő-
en Stichlék fedele alatt. De nőt – annál többet! Aminek – be 
kell ismerjem – elsősorban a nők voltak okai.

Alig utazott el az a szép pesti úriasszony, akit Mylitta néven 
örökített meg verseiben, s aki akkor ment, amikor én jöt-
tem, egy nappal utánam megérkezett valaki, kit Ady hama-
rosan »kis, kék dereglyének« nevezett. Mert kék volt a ked-
venc színe, búzavirágkék, ilyen volt a ruhája, pongyolája, 
papucsa, kendője. Magyar vidéki városból került oda, apja 
jómódú fényképész, ura banktisztviselő volt. Nem lehetett 
több tizenkilenc évesnél, de már két éve asszony, és gyer-
mektelen maradt. Törékeny, vékony kis teremtés volt, barna 
hajú, bájos arcú, fitos orrú. Mozgékony volt, könnyed, és 
folyton fecsegő. Maria Grünbe mégis idegesség címén és 
hízókúrára került. Adynak tetszett a »kicsike«, már csak 
azért is, mert oly fiatal és könnyed volt, és első perctől 
nagyon udvarolt neki, de csak úgy, ahogy az ilyen szanatóri-
umi ismeretséghez illik. Egy teljes hónapig – májuson át – a 
kis dereglyéé volt mindenben az elsőség. Pedig járt ám 
velünk állandóan más nő is. Az egyiket, emlékszem Adél-
nak hívták, bécsi autógyáros felesége volt, magas tagbasza-
kadt, szőke, humoros és évődő, mi több: legényesen söröző. 
Ő képviselte körünkben a »fesche Weanerint«. Egy másik 
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nom is –, jó feleségnek, két gyermek szerető szívű anyjának 
láttam. Ismerem bihari földbirtokos szüleit, ismerem urát. 
[...] Grüni tartózkodásom utolsó napjaiban sajnálatomra azt 
kellett tapasztalnom, hogy Sándorné valóban beleszeretett 
Adyba. Annyi anyáskodó, féltő szeretettel vette körül, mint 
senki az asszonyok közül, s ahogy idővel maga Ady is állí-
totta róla. Én június közepe táján hazautaztam Maria-
Grünből, Ady és Sándorné kis ideig még ott maradt. Azután 
Ady hazament Mindszentre, Sándorné pedig családi ottho-
nába. De a levelezés fennmarad közöttük – és Sándorné 
ragaszkodik szerelméhez. Családja és ura váltig próbálják, 

hogy a megmaka csodott asszonyt 
jobb belátásra bírják. Az nem hajlik 
józan szóra, Sándorné ura még 
ebben az évben – mértéktelen morfi-
umélvezet következtében – beteg 
lesz, súlyos állapotban szállítják zárt 
intézetbe, feleségéről ezek után férje 
családjának kellene gondoskodni – 
ami csak természetes –, ha végérvé-
nyesen lemond Adyról. »Nyanyuci« 
ebbe nem egyezik bele, inkább 
lemond a tartásdíjról és lassan 
eladogatja lakberendezési tárgyait, 
szőnyegeit, ezüstjeit, csak hogy fenn-
tarthassa kapcsolatát Adyval.”

Fehérné visszaemlékezését kiegészíti 
Altnőder Endréné írása is, aki szerint 
Adyt „a nők valósággal körülrajong-
ták. Boldog volt, akivel, ha csak a dél-
előtti uzsonnánál is, leült sörözni. 
Hát még az, aki állandóan közelében 
volt! És ilyen volt egy nagyon szép, 
barna, fiatal nő, aki mindennap, dél-
előtt, kúra után, sőt ebédnél és dél-
utánokon is minduntalan együtt volt 
vele, még bizalmas téte a téte-ben Ady 
földszinti szobájában is. Egy alkalom-
mal az ebédhez együtt jöttek Ady szo-
bájából. A nő – sajnos, a nevére nem 
emlékszem – nagyon boldogan, kezé-
ben egy verssel teleírt fehér papírt 
lobogtatott széles gesztussal, s hogy 
mindenki hallja, ezt kiabálta: – Ezt a 
szép verset én ihlettem! Ezt én ihlet-
tem!...” Az Altnőderné által említett 
fiatal nő viselkedése és leírása alap-
ján Weisz Ferencné, a Kicsi lehetett.

Fehérné szerint Adynak a Maria 
Grün-i szanatóriumban az első nagy 
kalandja Machlup Henrikné Zwack 
Micivel volt, azzal a 24 éves, kétgyer-
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mekes fiatalasszonnyal, aki szerepet kapott nemcsak életé-
ben, hanem költészetében is. Ő volt Mylitta, a költő mintegy 
harminc versében. A Kilátottengem?kötetének Őszi,piros
virágok ciklusát is az asszonynak dedikálta: „Mylittának,a
legpogányabbnőnekésistennőneksannakaMylittának,aki
éppenalegszeretőbbéslegszerettetőbb”.

Mylittáról írta Bölöni: Maria Grünben „a kis női csukák” 
után különben is jön valaki, aki iránt Ady komolyabb 
érdeklődésre gyúl, sőt azt vallja, hogy szerelmes. Reményte-
len szerelmének tárgya egy Maria Grünben időző pesti 
asszony, akit Mylittának keresztelt el, s akit a hozzá írt ver-
seivel nemsokára bevezet az irodalomtörténetbe. Hogy ez 
valóban így lehetett, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az asszonynak a szanatóriumból való elutazása után 
Ady még Boncza Bertának is elpanaszolta levélben: „Nagyon
elárvultam,valakiittvolt,selment.” Nagyjából ebben az idő-
ben jelent meg a Nyugatban két Mylitta ihlette vers: Feleselés
egyasszony-verssel; Ésmégiskikiáltom.Az előbbit idézzük: 
„Sudárfaállott,óriási,/Tavaszdelénanapsütésben…”//Nézd,
virágzom,nézd,hogysütaNap,/Virágaimmalértedkéstem.//
„Szeszély-asszonyhanyagkeze,szél/Belekapottkopottgalyba,
virágba…”//Királynétvártscsakmostérkeztél,/Ezafaaz
erdőkkirálya.//„Voltkétvirágmásmásikágról/Deegyvolt
szirmukskelyhükszine…”//Vanegyvíg,rózsáscsók-ravatal/S
kétélő-vágyókiterítve.//„Kétfáradtvirágmás-máságról,/
Pihegveegymásmelléhulltak…”//Mostkezdődikcsakatörténet,
/Királyném,felejtsükaMultat.//„Tudtákjól,hogyröpülazIdő
/Sövékcsupánegypillanatja…”«//MienkaNapésmimegállást
/ParancsolunkanyáriNapra.//„Ésszomorúságvoltanászuk,
/Tiszta,édes,bánattaltelve…”//Ezleszaviláglegbékültebb/És
legfejedelmibbszerelme.

Mylitta 1913. május 2-án hagyja el a szanatóriumot. Első 
levelét ekkor írja, ebben az ígéri, hogy a távolból is őrködni 
fog Ady fölött: „Megfogom a kezét, ha úgy akarja és a barát-
ja leszek. Tudja, és érezze – ha nem is lát –, hogy figyelem az 
útját, hogy vigyázó, őrködő szemekkel kísérem a lépteit. A 
lelkiösmeretének a lelke akarok lenni, hogy megdobbanjon, 
ha az Életnek sok-sok kísértése túl erős, hogy visszarántsa, 
ha alcohol vagy egyéb örvények nyílnának, és hívnák 
biztatólag. A szívében akarok lenni, hogy csak jó legyen, 

bátor és erős…” Ezt követően még 
közel egy éven át leveleztek.

Bár barátságuk komoly és mély volt, 
Mylitta, ez a szép szőke nő igen tar-
tózkodóan, diszkréten viselkedett, s 
bár ostromolta Ady, de reménytelen 
szerelemmel. Azt nem ellenezte az 
asszony, hogy később Pesten több-
ször is találkozzanak, s e titkolózó-
bujkáló szerelemnek, amely inkább 
csak az asszony kíváncsiságát és hiú-
ságát elégítette ki, az utókor számára 
egyetlen eredménye lett: a Mylitta-
versek sora.

Már eltávozott Mylitta Maria Grün-
ből, amikor megérkezett oda Ady 
régi váradi barátja, ismerőse, Wert-
heim stein Viktor. Ady sokat árado-
zott neki Mylittáról, és panaszkodott, 
hogy mennyire hiányzik neki. 
„Finom, kulturált asszony – és mint 
sóhajtva mondta Ady –: megközelít-
hetetlen!” Elmondta még barátjának, 
hogy Mylitta hideg volt és fölényes, 
de okos és gyönyörű; majd bevallotta: 
megzavarta az asszony. Leírta sely-
mes szőke haját, álmodozó kék sze-
meit, ringó járását. Wertheimstein 
Viktor is úgy tudta, hogy Ady az év 
végén még találkozott az asszonnyal 
Pesten, de addig is másokkal vigasz-
talódott Grünben. Volt kivel…

Az első szanatóriumbeli fiatal 
asszonyka, akivel Ady „vigasztaló-
dott”, Weiszné Kossak Aranka volt. 
Fehér Dezsőné a fiatalos, törékeny 
Arankát látva azt írta: nem lehet 
több tizenkilenc évesnél. Nos, annál 
valamivel több, 23 éves volt, bár 
ennek nincs sok jelentősége.



81

Kossak Aranka, a Kicsi 1913. június 26-án utazott el, Sándor 
Lászlónéval egyszerre, nem úgy, ahogy azt Fehérné mesélte. 
Ha hinni lehet Sándornénak, Adynak nagyon fájt a távozá-
suk… Az utazás előtti napon még a szanatóriumban írta meg 
Ady a Nyugatjúlius 1-i számába három versét, köztük a Kis,
kékdereglyét.Ezzel a szép költeménnyel ajándékozta meg 
búcsúzásul a törékeny temesvári asszonyt: Kicsim,holnap
márelmésszsittmarad/AHalálbólegyolykicsinydarab,/
Amennyivoltálnékem:/Cirógató,édesasszonyfiók/Scsókoló
ellenségem.//Kis,kékdereglyém,várnakavizek./Csókokat
adtálsnemtudtad,kinek/Adodmajdigazpárját./Vasút-
kocsidbanmegigazítom/Siratón,hajh,apárnád.//Sutaés
tarkaemberekközött/Bejóvoltittatekékköntösöd,/Kis,fitos,

kékdereglye,/Majdanagy-nagyörvé-
nyesvizeken/Jussaktánazeszedbe.//
Mostmultamfaljákéhes,búshabok/S
jelenemeteljövőpillanatok./Megcsóko-
lomkisorcád,/Hogyújcsókoksúj
pírokazután/Irigyenbitorolják.//Jaj,
csakkisszerelemaz,amiöl,/Készülj,
kicsim,agőzösmárfütyöl/Shaldoklik
szívünkkedve:/Csókosésboldogálmo-
katvigyél,/Édes,kiskékdereglye.

Kinek adja majd a fiatalasszony az 
eddig a költőnek adott csókok igaz 
párját? – kérdi versében Ady, de át is 
engedi azt vélt utódjának, mivel nem 
tervez Kicsivel közös jövőt, tisztában 
van azzal, hogy e rövid idillnek nem 
lesz folytatása. Kicsi Ady búcsúversét 
olvasva sem értette meg, hogy a költő 
szemszögéből kapcsolatuknak vége 
szakadt.

Az Adyhoz írt első levele Budapestről 
1913. június 27-én: „Adykám, édes, 
Nyanyával szerencsésen megérkez-
tünk, mondhatom, ronda egy út volt, 
folyton bőgtünk, mint a gyerekek. Az 
ördög vigyen el, minek is kerültél 
közzénk, folyton az a kócos, csúf 
fejed van előttem. Ma Herczl tanár-
nál voltam, operációra semmi szük-
ség nincsen. Holnap szombat d.u. 
megyünk Temesvárra, és jövő héten 
szombaton megyek Herkulesfürdőre 
5–6 hétig. Bizony isten úgy hiányzol, 
mert tudod, Adykám, még sokkal job-
ban utállak, mint ahogy utáltalak. 
Ezek után remélem írsz nekem jövő 
hét szombatra Temesvárra, és eljössz, 
ha végigkóboroltad az említett váro-
sokat, Herkulesfürdőre. Meddig 
maradsz Grünben? Menj el Bandi-
kám, minél előbb, mert most már 
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nemcsak hogy nem használ, de árt, azután nem akarom, 
hogy ott legyél, ha én nem vagyok ott. Tehát fejezd be kör-
utadat hamarosan, és gyere húgod és feleségedhez. Mégis-
csak egymáshoz illőek vagyunk némely tekintetben, és nem 
lehetek sokáig nélküled, Te utálatos moszatos! …Isten veled, 
Bandikám, soraidat várja szerető Húgod”

Egy bizonyos: Ady nem utazott se Temesvárra, se Herkules-
fürdőre. Hogy válaszolt-e erre a levélre, nem tudhatjuk, azt 
ellenben igen, hogy júliusban a „Kicsi” több szerelmes leve-
let is írt a költőnek, arra panaszkodva, hogy nem tud nélkü-
le élni, nem kell neki senki más, és férje féltékenykedik. 
Októberben sikerült Budapestre utaznia és találkoznia Ady-
val. Későbbi leveleiből arra lehet következtetni, hogy Ady 
házassággal hitegette, ugyanis október utolsó napján levelé-
ben azt kérdi: „Adykám, fenntartod azt a megállapodást, 
mely közöttünk fennáll?” Majd novemberben: „Megígérted, 
hogy kitartasz mellettem… Férjem már kezd mindenbe bele-
egyezni…” December 1-én: „Őrülten szeretlek…” Ady válaszle-
velei nem ismertek.

Az asszony időközben megbetegedik, 1913 őszén gyomormű-
téten esik át. Ady Nyanyuci társaságában meglátogatja a 
Szent János-kórházban. A következő év elején súlyos ideg-
bajjal ágynak esik, amiről áprilisban levélben számol be 
Adynak. Utolsó ismert levelét 1914 júniusában küldi Ady-

nak, ebben egyebek mellett az szere-
pel: „Minden szép és jó volna, ha csak 
te is itt volnál, azaz mellettem lehet-
nél – nem is – együtt lehetnénk, az az 
igazi kifejezés…”

Ady ekkor már eljegyezte Boncza 
Bertát, Kicsivel a kapcsolata megsza-
kadt, de egy darabig még figyelem-
mel követte a kis, kék dereglye sor-
sát. Július 6-án azt írja Nyanyucinak: 
„a temesvári Kicsi írt egy rövid leve-
let, megint vágják a beleit szegény-
nek, szegény, szomorú, kedves, kis 
állat…”

Komolyabb, hosszan tartó kapcsolata 
Adynak Sándor Lászlónéval volt, azt 
követően is, hogy a költőt egyre szo-
rosabb szálak fűzték Boncza Bertá-
hoz. Ady később össze is ismertette 
Csinszkát az asszonnyal. Közvetlen 
kapcsolatuk a csucsai eljegyzésig tar-
tott, de továbbra is érintkezésben 
maradtak, és Nyanyuci anyás szere-
tete Csinszkát is megnyerte.

MariaGrünegyközeli
dombrólnézve


