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Adyt 1913 tavaszától a Graz melletti Maria Grün szanatóri-
umban kezelték. A nők valósággal körülrajongták a költőt. 
Közülük a lírájában is nyomot hagytak: a pesti Machlup 
Henrikné Zwack Mici, aki a Mylitta nevet kapta a költőtől, a 
temesvári Weisz Ferencné Kossak Aranka, akit csak Kicsi-
nek neveztek, míg Ady versében „kis, kék dereglye”-ként 
szerepel. Közöttük volt Sándor Lászlóné is – Nyanyuci, 
ahogy Ady emlegette –, aki úgyszintén 1913 tavasza óta volt 
a Maria Grün-i szanatórium lakója. Azt, hogy ő a világ leg-
jobb ápolónője, Ady Fehér Dezsőnének mondta később 
Nagyváradon. Sándor Lászlóné emlékezése szerint: „1913. 
május közepén súlyos idegbajjal Maria Grünbe utaztam. Itt 
ismerkedtem meg Adyval, aki az alkoholról akart leszokni. 
Ady, aki nagy nőbarát volt, ez időben szerelmével, dr. 
W[eisz] F[erenc]né temesvári bankigazgató feleségével volt 
egész intim barátságban, akit leveleiben Kicsinek nevez.”

Sándorné, Bella is összebarátkozott a Kicsivel, de ettől még 
titkon vetélkedtek a költő kegyeiért, ami szemet szúrhatott 
az úgyszintén itt kezelt Fehér Dezsőnének is, aki feljegyezte: 
„Aggódva látom, hogy »Nyanyuci« túlságosan jó néven veszi 
Ady lankadatlan udvarlását.”

Sándorné első benyomása a költőről: „Adyt nagyon jókedvű, 
könnyűvérű fiúnak ismertem meg, akin akkor még nyoma 
sem volt a későbbi időben tapasztalt tépelődésnek, kesergés-
nek és világfájdalomnak. Ez időben [még] minden szerelem 
kizárásával, tisztán baráti alapon, igen mély és igaz barát-
ság fejlődött ki közöttünk.”

Sándorné később néhány Maria Grün-i epizódot is elmesélt: 
„A szanatóriumban szigorúan fogták Adyt, csak minimális 
kevés bort vagy egy-egy pohár sört kapott étkezéskor. Ter-

mészetesen ez neki nem volt elég, 
tehát úgy oldotta meg, hogy megitta 
a miénket. Nekünk hízókúránk volt, 
ihattunk sört, amennyit bírtunk; 
mindennap megdicsért a professzor, 
hogy milyen okos asszonykák 
vagyunk, hogy iparkodunk hízni, s 
csak mikor a heti lemérés nem akart 
eredményt felmutatni, kezdett gya-
nús lenni a dolog, s bizony szétültet-
tek hármunkat az asztalnál, mert 
kisült a huncutság. […] Adynak sok 
türelme nem volt Grünhöz, legalább 
kétszer egy héten le kellett menjünk 
vele Grácba, ahol bizony nem egé-
szen betegekhez méltóan viselked-
tünk… Soha sem sikerült Adyt józa-
non hazavinni. […] A Kicsi és én júni-
us hó 25. körül együtt utaztunk el 
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Grünből. Adynak nagyon fájt a távozásunk, sírt mint egy 
gyermek, és hogy kissé megvigasztaljuk, valamelyik vasúti 
állomásról küldtünk neki egy vigasztaló táviratot. Erre 
válaszolta Ady az itt következő [június 27-i] levelet:

»Kedves,jóságosNyanyuci,nagyobbazénelárvultságom,mint
ticsaksejthettétekis,amikorvigasztalniakaró,kedves,demég
jobbanelbúsítótáviratotokatföladtátok.Nemtudtam,dühöng-
jek-emármajdnemkomikuskétségbeesésemen,vagyegyszerűen
sirassalakbenneteketésmagamat,svégülisezutóbbitcseleked-
tem.Nemjóazembernek,haszerencsés,ésösszetalálkoziksze-
retnivaló,ritkaemberekkel,mertkeservesenlakol,mikorelsza-
kadtőlük.Énmintegybűnbánógyerek,azonjajgattamsjajga-
tok,miótaelmentetek,miértnemvoltamhozzátokszívesebb,
mulatságosabb,jobbéskevésbészeszélyes.AKicsinekcsakpár
sortmerekmostírniTemesvárra,mertnemtudom,hazamegy-e,
shanem,alevelemnemkerül-emáskezekbe…«

Grünből a második levél [valamikor július 5. előttről]: »Ked-
vesjóNyanyuci,lásdmégmindigGrünbenvagyok,holottnem

isszómárazutálatarra,amitérzek[…] 
Ittegyresnasszabbavendégseregarca
ésszaga.NesajnáldtehátGrünt,édes
Nyanyuci.Légyegészségesésvidám,és
Váradonnemsokáraigazigrazikedvvel
fogunkmulatni…«”

Sándornénak, azaz Nyanyucinak az 
Adyval való kapcsolata tartósnak 
bizonyult. 1913 július közepén 
Nyanyuci leutazott Nagyváradra, 
Ady is követte, és az asszony bevallá-
sa szerint a találkozás egy reggelig 
tartó lumpolással végződött. Velük 
voltak a költő helyi barátai is.

Augusztusban mindketten Pestre 
utaztak, az asszony szerint naponta 
találkoztak, valójában ettől kezdve 
közel egy évig együtt éltek. Barátsá-
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guk, legalábbis az asszony szerint, ettől kezdve vált szere-
lemmé. Az életük olyan volt ezután – az asszony szerint –, 
mintha férj és feleség lennének, nem tagadta azt, hogy Ady 
barátnője lett. Sőt, azt is elmesélte, hogy Ady azt mondta 
neki: nem törődik azzal, hogy két gyermeke van, hagyja ott 
morfinista urát, aki úgyse gyógyul ki szenvedélybetegségé-
ből. Sándorné viszont azt állította: az ő viszonyai kizárták, 
hogy Adynak felesége legyen a világ előtt. Viszont nem 
tagadta meg, hogy a barátnője legyen.

Ady szempontjából ez egy laza kap-
csolat volt, hiszen bár később is leve-
leztek, verseket is írt hozzá, ez nem 
azt jelentette, hogy egyedüli nő lett 
volna az életében.

„Sok kedvessége és jósága mellett is 
az élet nem volt könnyű vele – emlé-
kezett Sándorné. – Szeszélyes, kiszá-
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kapcsolatuk nem válhat házassággá, 
hiába kérte Ady korábban is, hogy 
legyen a felesége. A búcsúestélyt a 
Centrál kávéházban tartották, ahol 
bizony – Nyanyuci emlékei szerint – 
nem valami vígan voltak, többet sír-
tak, mint nevettek, de mégis reggel 
lett vége a búcsúzásnak. Ady kikísér-
te a Váradra utazó asszonyt az állo-
másra, pár nap múlva ő is hazauta-
zott Érmindszentre.

Sándor Lászlóné több Ady-versről is 
azt tartotta, hogy őhozzá kapcsoló-
dik. Ezek közül talán csak a Nagyon
közelbekerültünk-ről mondható el ez 
egyértelműen: Kezdetbentánnemis
hevültünk/Smégis:/Szép,ócska,
vágykódó,jószivek,/Benagyonközel-
bekerültünk./Szánónsimulunk,hogy-
hafázunk/Smégis,/Hanemisadott

míthatatlan, sokszor gúnyolódó volt, amiért ismét mint egy 
bűnbánó gyerek kért bocsánatot. Komikusan kedves olyan-
kor, ha érzi, hogy ok nélkül bánt meg, de a gúnyolódás ördö-
ge nem hagyja békén. […] Dacára, hogy nem akar nekem fáj-
dalmat okozni, [ez] nem akadályozza meg abban, hogy kis 
csitri diáklányok hódolatát fogadja, s ezt kiszínezve adja elő. 
Szinte tetszik neki, hogyha sírni lát, akkor ő megvigasztal-
jon, s akkor ismét elmondhassa: »Csak te, Nyanyucikám, és 
senki más«. Pedig voltak mindig mások, apró, kisebb, rövi-
debb ideig tartó flörtök. S annyira nem csinált titkot belő-
lük, hogy egyik-másik kis csitrit felhozta nekem is bemutat-
ni, így többek között egy kis medikát.”

Rövid ideig tartó flörtök? Ezek is lehettek, de voltak komo-
lyabb kapcsolatai is Adynak, hiszen ez idő alatt ment a költő 
Mylitta után Pestre, 1913 novemberében jegyezte el Dénes 
Zsófiát, majd a következő év áprilisában Csucsán megismer-
te Boncza Bertát, s aztán júniusban feleségül is kérte.

1914. március 6–18. között Ady Nyanyucival az Adrián utaz-
gatott. Hazatérve Budapesten tisztázták egymással, hogy 
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mégsokderüt,/Áldottamitalálkozásunk./Elsőtitkunkfűrég
benőtte/Smégis/Mindentitkoknálbátrabbakat/Küld
nekünkatitkokmezője./Sokáleszacélságbólcélmár/S
mégis/Néhaúgyhajtomleafejem,/Mintboldog,győztesbaj-
nokacélnál.

A fővárosi Centrál kávéházbeli búcsúestélyt követően is 
folyt közöttük a levélváltás, néha találkoztak is, de időköz-

ben Nyanyuci kibékült az urával, 
haza is hozta őt a szanatóriumból, s 
emiatt Ady látogatásai is ritkultak, 
bár még jó ideig leveleztek. Közvet-
len kapcsolatuk a csucsai eljegyzésig 
tartott, de továbbra is érintkezésben 
maradtak, Nyanyuci anyás szeretete 
Csinszkát is megnyerte.

AfővárosiCentrálszálloda,
kávéházésvendéglő


