Utószó a dokumentumokhoz
Egypár hónapja megjelent könyv, Koháry Sarolta „Flóra és Ilonka" című regényes életrajza, Babits özvegyének, Török Sophie-nak élete utolsó éveiben Csinszkáról mondott szavait idézi:
„Mihály életéből Ilonka csak Csinszkát tartja meg emlékezetében. Ha Mihály
nem babonás, tehát nem fél attól a két sortól, amelyekben a volt f é r j megátkozza
azt, aki helyébe lép, elveszi Csinszkát... Csinszka tehetségtelen trampli volt —
sziszegte Ilonka —, csak el akarta vetetni magát Mihállyal. Meghalt a király, éljen
a király!"
Ady Lajos sok hasznos adatot és nem egy sanda gyanúsítást terjesztő alapvető
életrajzában hosszú oldalakon keresztül foglalkozik bátyjának súlyos elhatározásával, szerelme és házassága kibontakozásával és nehézségeivel, valamint kóbor nomád
természetének a végre megtalált családi otthonba való beilleszkedési küzdelmeivel.
(Ady Endre, Budapest, 1923.)
Sajnos, Ady Lajos magatartása, konok ellenségeskedése Ady özvegyével szemben, élete végéig más érdekelt feleket is ellene hangolt.
Dénes Zsófia, aki nemcsak saját „Élet helyett órák" című könyvében ír többször és többféleképpen Csinszkáról, de Ady Lajosné nevében és szerepében súlyos
dolgokat állít családi, anyagi és jellembeli körülményeiről.
Dénes Zsófia, az egyetlen komoly menyasszonyi elölt Csinszka előtt, nemcsak
saját emlékiratában, hanem két Ady-ismerős általa följegyzett visszaemlékezéseiben
is súlyos vádakat szögez Adyné ellen. Ezek egyike Ady Lajosné nevében publikált
érmindszenti családi emlékek kommentárokkal kísért tömege (Az ismeretlen
Ady).
Ebben egyenesen ú j Szendrey Júliának nevezi. Dénes Zsófia másik, egyébként értékes nagyváradi dokumentációt és levélanyagot közzétevő gyűjteménye az „Akkor a
hársak épp szerettek..." (Budapest, 19-57) című kötete, amelynek „A csúcsai tündérkert" című fejezete céljára Fehér Dezsőné, Ady váradi szerkesztőjének felesége adta
át Adyék hozzájuk intézett leveleit és saját emlékeit. Csinszka kontroverziáktól nem
mentes megjelenéséről ezeket mondja: „Első benyomásom az, hogy urához képest
külsejében túl fiatal. Törékeny, fejletlen, kistermetű gyermekleánynak látom, kék
szemének nézése kissé üvegszerűen merev, puha, szőke h a j a homlokán f r u f r ú b a
vágott. Őszinte kell legyek, Ady Endre mellett nem tartottam szépnek. De amint
megindult közöttünk a beszélgetés, kitetszett belőle, hogy okos, megnyerően eleven
és szellemes. Lénye simulékony, és fesztelensége, biztonsága társasági lényre és még
inkább önbizalomra vall."
Tabéry Géza, az első vőlegényjelölt, aki az első Ady-könyvet juttatta a svájci
nevelőintézetbe a diákoskodó Csinszkához, élete végéig nem tudta megbocsátani
neki, hogy nem hozzá ment feleségül:
„Nem — í r j a Tabéry —, ez a házasság nem volt boldog már a kezdetén sem!
Legalább nem a feleség részéről! Boncza Bertuka nem annyira belebódult, mint
inkább belelovalta magát Adyba! Lelki nagajkával hajtotta feléje önmagát. A korbács egyik szíjfonata a szülői szeretethiány volt, a másik a túlhajtott hajlandóság
arra, hogy önmagát beleépítse a magyar irodalomba. Agyonirodalmasított leánykora,
melyben a művészet és a könyv volt az egyetlen zavartalan szépség, sorsszerűen
rendelte Bertukát addig a súlyos tévedésig, hogy amikor élete menedékét a kor legnagyobb költőjének karjai között remélte megtalálni, ott nem azilum várt reá, hanem ú j elhajszolódás. Amit menyasszony korában szerelemnek hitt, arról kiderült,
hogy csak a dacnak és önkápráztatásnak volt a lobogása. Üszök a láng helyett,
amibe később maga is beleüszkösödött... Megértés és részvét illesse e szerep betöltéséért." (A csúcsai kastély kisasszonya a Két kor küszöbén című kötetben, Bukarest, 1970.)
Az elítélő, elfogult kortársakkal szemben ott áll az őszinte barátok megrendülelismerése, Bölöni György, Hatvany Lajos, Schöpflin Aladár, Révész Béla és mások
megértése és nagyrabecsülése.
58

Babits gyászbeszéde Ady ravatalánál
A Nyugat íróinak nevében búcsúzom tőled. Ady Endre! Búcsúzom
tőled
mindazok nevében, akik hozzád a magyar irodalmi életben legközelebb
álltunk: a hadsereg tiszteleg az elesett vezér ravatala előtt! Neveddel
indultunk
és neveddel vívtuk meg tizenkét esztendőn nehéz küzdelmünket:
a neved
szabadságot és bátorságot jelentett nekünk, új célokat és új horizontokat
jelentett a te neved, az aranytermő
ország biztos ígéretét. A te pályád úgy
mutatott utat előttünk, mint a biztos, kincses ér a bányász előtt messze idegen tárnákba, s oly bizalommal néztünk az arcodra, mint a Kolumbus
hajósai
Kolumbus arcára: te merész kapitány! Átadunk most az örök tengernek,
addig, amíg
mint te
jövendölted:
Megindulunk mi is mind t e u t á n a d
Magyar harcokat más csillagon keverni.
Ő, megdöbbenve,
félve nézzük fenséges színedváltozását,
mint a
tanítvá„ nyok hajdan Krisztusét;
hogy aki előbb még közöttünk
jártál és
vezérkedtél,
drága barátunk, legnagyobb büszkeségünk,
most egyszerre fölkerültél,
elérhetetlen magasságba valamennyiünktől,
a nagy magyar Olym.pusra, ahol
Petőfid,
Csokonaid, Vörösmartyd
fogad és üdvözöl, és ott fogsz ezentúl járni és ragyogni földi szemeinkbe;
a halottak élén! Mert nem úgy van, ahogy te írtad
magadról, szerény jós, halálodat érezve és mondva:
Most az igazi halaványak
Táborában vezérkedem:
Nem: most az igazi fényesek táborában vezérkedsz
senkinek alázatos, ki voltál itt lenn is

örökre,

és nem vagy

többé

Kevély szabad magyar, királyi gőgű,
De fajod, néped és a fényes álmok
Hódoló, harcos, hős alázatossal
Most az igazi fényesek táborában vezérkedsz,
és végképp elhagytad a mi
szegény táborunkat! De mi ragaszkodunk
nevedhez örökre, és fájdalmas
büszkeséggel kiáltjuk a világnak, hogy a magyarság nagy gyászában minekünk
külön gyászhoz van jogunk: mert idelenn mi voltunk méltók rá, hogy
köztünk
vezérkedj!
Es hiába, nem hagyhattál el bennünket
egészen: mert, ki magad
mondtad
hogy „életed millió gyökerű",. végképp
meggyökereztél
életeddel
bennünk.
Vezér! nézz bennünket:
a tieid vagyunk, egy részed él bennünk és csírázik, a te halhatatlanságod
mibennünk
indul el hosszú útjára. Földi
maradványaidtól búcsúzunk ma, Mester, de telkedtől sohasem akarunk
elbúcsúzni!

Az Ady legjobb barátjának nevezhető Bölöni György nagy monográfiájában
külön fejezetet. írt Csinszkáról és a csúcsai otthonról. „Csinszka nem volt rózsavizes,
limonádés Ady-imádó, s nem volt irodalmi smokk. Nem volt benne semmi azokból
a nőkből, akiket Ady idáig maga körül látott. Akaratos, makacs, de játékos, vágyakkal teli és élni akaró gyermek volt, akinek csipkelődő szellemé és csúfondáros hajlandósága . . . csakhamar jól összehangolódott Ady ostorvágósan suhogó, maró, epés
emberszólásával... Tetszett a kislány, a különös, kedves, szeleburdi teremtés, akinek lényében nincsenek konvenciók, aki nem ismeri a gátakat, épp ezért nem is
retten meg.előttük, és akiben a gyerekes külső s a pajzán modor ritka nagy emberségeket takar. Sokféle szándékból terelődött össze Ady házassági akarata. Legőszintébb volt mindezek között, hogy ezt a friss, csikós, idomíthatatlan gyereklányt kívánta és megszerette. Bertuka sem titkolta, hogy akarta Adyt, hogy kihívta és kényszerítette a sorsot, hogy neki Ady Endre kell." (Az igazi Ady, Párizs, 1934.)
Hatvany Lajos visszaemlékezéseinek most jelent meg „Utak, sorsok, emberek"
című kötete. Hatvanynúl nagyobb jóakarója Ady özvegyének nem volt, köztudomású
ez a rátestált teljes örökségből. Mégis hozzá intézett, 1931-ben kelt levelében
szemére veti, hogy verseiben személyes emlékei helyett egy árnyemberről ír:
„ . . . ha egészen őszinte volnál — írja Csinszkának —, meg kellene írnod, hogy urad
számára egyre csak kavarnod kellett a vízzel kevert bort, hogy egy szörnyen beteg,
szeszélyes, gyötrő embered volt, aki hol a részeg mámor, hol a fájdalom kábulatában támolygott melletted, vagy ami még keservesebb, naphosszat hevert az agyonfüstölt szobában az ágyon." „Miért nem írod meg — folytatja Hatvany —, hogy
mennyit szenvedtél Ady oldalán? Megírthatnád bízvást, hiszen álltad a próbát. Mi
barátok vagyunk s leszünk az utókor előtt is tanúid, hogy jó feleség voltál, kitartottál, sohasem tágítottál a te nagy, nyűgös, beteg, szerencsétlen és tűrhetetlen poétád
mellől." „ . . . írd meg — fejezi be Hatvany akkori baráti levelét Csinszkához —
életednek szomorú példázatát, hogy volt egyszer, hol nem volt, egy kedves kis intézeti leány, aki beleszeretett az irodalomba, de keservesen megszenvedett és megbűnhődött érte."
Schöpflin Aladár így emlékezik meg róla: „Élénk, mozgékony, beszédes kis
asszonyka, ha egy kis malíciára volt szüksége, nem kellett a szomszédból kölcsönkérnie. Jószívvel vállalta Ady feleségének kivételesen nehéz feladatát. Betegápolónak kellett l e n n i e . . . kivédeni szeszélyeit, amelyek sokszor egészen valószínűtlenek
voltak, tűrni civódó ingerültségének időnkénti vad kitöréseit, el nem mozdulni a
férj mellől, akire úgy kellett vigyázni, mint egy fegyelmezetlen gyerekre, lemondani
a társasélet mindenféle olyan öröméről, amelyek fiatalasszonyoknak kedvezők.
Csinszka becsületesen betöltötte ezt a feladatot, megvolt benne az erre való asszonyi
hősiesség." (Ady Endre, Budapest, 1934.)
Vezér Erzsébet úgy véli, hogy „ . . . biztosnak látszó anyagi bázissal, fix fizetéssel
rendelkezett (ti. Ady). A Boncza-örökség pedig azt is lehetővé tette, hogy kissé
könnyebben éljenek." Barátok írták meg, hogy a jelentős tőkét, amit Csúcsa eladásából szereztek, eltőzsdézték és rövidesen papírkosárba dobható értékpapírokba fektették. Vezér Erzsébet ezt írja a Csinszka-versekről: „A Csinszka-szerelmet beárnyékolta háború, betegség. A belőle született versekből hiányzik a szenvedély ereje, a
szerelmi teljességnek az a gazdag skálája, melyet a Léda-versekkel végigjártunk.
De néhány gyöngéd, tiszta hangja mégis külön helyet biztosít neki Ady szerelmi
költészetében." (Ady Endre élete és pályája, Budapest, 1969.)
Varga József szerint: „A Csinszka-versek szókincsükben is tanúsítják, hogy Ady
háborús konfesszióinak igazi párjaik, társaik." „Háború alatti szerelmes versei néha
a népdalok tiszta, üde hangjára emlékeztetnek."
Ady Csinszka iránt való gyöngédsége, neki szóló kedveskedése változatok sorozatát teremtette meg: „Kedves kicsim szép rosszam", „Én szeretett nyugtalanságom",
„kicsi lányom", „örömem, reménységem", „kis mindenem", „kicsim, egyre ragyogóbb valakim", „Csinszkám királynőm", „Szívem ujjongatni tudó boldogságom", „kis
gondatlanom", „örömem", „lelkem teremtőm és mindenhatóm", „gazdagom de pazar59

lóm, csodám, nekem teremtett Csinszkám", „Enyém", „rossz, de nekem legimádottabb, legáldottabb kisleányom" . . .
Mind a kortársak, mind pedig a kutatók, az utóbbi években bőséges dokumentumokat találhattak volna a Csinszka-hagyatékban, amely nemcsak az általa összegyűjtött írásokat és okmányokat őrizte meg, hanem magának Adynak maradványait
is, azonkívül Csinszka második férjének, Márffy Ödönnek gyűjtését. De ami még
ezeknél is fontosabb: az évek során összegyűlt Csinszka kiterjedt, sokágú, érdekes
levelezése és fő műve, önéletrajza, amelyet a halála előtti években, az 1930-as évek
elején fejezett be, miután Ady jellemrajzát az Ady halálát követő években megírta.
Ez az önéletrajz az erdélyi emlékiratok egyik remeke, zamatos erdélyi nyelve f r a n cia stíluson edzett szecessziós kifejezésekkel párosult, történelmi-társadalmi háttere
vagy másfél századig vezeti vissza bonyolult családfáját, hogy Ady iránt ébredező
irodalmi, majd emberi kíváncsisága, lassan kibontakozó szerelme és végül házassága
drámai részletekben bővelkedő történetét mondja el. A világirodalomban bőségesen
akadnak a nagyanya korba került özvegyek visszaemlékezései híressé vált férjükről,
elég itt Dosztojevszkij és Tolsztoj özvegyének írásaira gondolni; nagy ritkaság azonban, hogy fiatal feleség aránylag fiatalon elhunyt világirodalmi nagyságrendű f é r j é t
írja meg emberi valójában. Tudtommal csak Shelley felesége, Mary Godwin életrajzi
bevezetői nagy férje összes műveinek általa sajtó alá rendezett első kiadásához
érnek föl eredetiségben és hasonlóságban Csinszka önéletrajzával, illetve Ady élete
utolsó szakaszának abban való- elmondásával. Ez a kétszáz gépelt oldalnyi kézirat,
mint összefüggő szöveg, még sohasem került publikálásra. Kárpáti Aurél, kevéssé
tudományos elgondolással, a Csinszka által nyilván modern nyugati irodalmi példák
nyomán az elbeszélés szálait valósággal Virginia Woolf mintájára összevissza vető
elbeszélésmódját utánozva időrendi sorrendbe állította össze, ezzel súlyosan megsértve az írói szuverenitás jogát. Rajta kívül Ruffy Péter merült el az értékes
anyagban, a Magyar Nemzetben írt ciliksorozatában azonban csak egyes mondatokat, egyes epizódokat ragadott ki az egységes egészből. Minthogy az akadémiai Adydokumentumkötet most készülő második kötete még csak a századfordulónál tart,
nyilván még évtizedekbe fog telni, míg Csinszka korához ér a kiadvány. Az 1920
előtti magyar irodalomban ritkának számító eredeti és jó nőírók között Csinszkának
nemcsak mint Ady feleségének jut megérdemelt hely; élete, Adyval együtt töltött
évei, irodalmi fölkészültsége, emberi önfeláldozása különleges helyet biztosít neki a
modern magyar irodalom kiemelkedő emlékírói között.
Az itt bemutatásra'kerülő egyötöd rész a kezdetet és a véget ismerteti, a szerelem kibontakozását és a házasságra való elszánás döntő motívumainak indokolását,
majd az utolsó hónapok egészségi és anyagi válságait, két egykorú dokumentum,
Károlyi Mihályhoz és Hatvany Lajoshoz intézett kérvényszerű levele hiteles szövegének első ízben történő teljes közlésével, hogy a lángész-férj mindig várt, de mégis
hirtelen történt eltávozása után lehiggadva megírja ragyogó jellemrajzát róla.
Ady Lajos szerint Ady 1918 végén magához kérette a Nyugat vállalat egyik
újonnan belépett igazgatóját, Kornfeld Móric bárót. Húszezer korona kölcsönt kért
tőle, amit meg is kapott. „Tellik most már mindenre — szól a f á m a —, ápolónőre,
tanári konzíliumra, háztartásra és szanatóriumra. A kölcsönadó az összeget nem
jegyezte fel követelésként a hagyatékra. Ő tette elviselhetőbbé Ady Endre utolsó
heteit." Csinszka Károlyihoz írt kérvénye valószínűleg Kornfeld Móricra céloz, bár
akkori nyomorgásuk ecsetelése nem igazolja, hogy hatalmas összeg lett volna ez a
kölcsön akkoriban. Ady életének utolsó pár hete, az utolsó három hónap tele v a n
ellentmondó életrajzi följegyzésekkel.. Az Ady-irodalom úgyszólván a világháború
kitörése körüli időig jut el, utána már a viták következnek. Elég itt Horváth Zoltán
és Illés Endre nagyon is lényegbe vágó vitájára utalni Ady állítólagos hanyatlásáról
a világháborús években, illetve nagyon is joggal megvédett állandó szellemi emelkedéséről. Ady Lajos testvéri életrajza jórészt hallomáson alapul, hiszen azokban a
hónapokban nem tartózkodott Pesten, és a temetésen sem tudott részt venni az
egész Ady-családdal együtt.
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Ady temetése pedig a f o r r a d a l m a k k o r á n a k legnagyobb irodalmi demonstrációja
volt. Ez azonban m á r átvezet Babits — itt először közölt — gyászbeszédéhez. Készülő könyvemben Ady és Babits viszonyának és kölcsönhatásainak történetéről
vagy h a t v a n olyan d o k u m e n t u m o t közlök, amely Babits egyre növekvő megértéséről, mélységes nagyrabecsüléséről és ú j r a meg ú j r a hangsúlyozott értéktudatáról Ady
i r á n t élénk bizonyságot tesz. Az Ady-irodalom egyhangúan elismeri, hogy a világh á b o r ú s években, n e m utolsósorban a közös üldözés nyomán rendkívül közel került
egymáshoz a két költő. Babitsnak Adyhoz intézett köszönőlevele a neki dedikált
fényképért, Székely A l a d á r kettőjükről együtt készített öt gyönyörű fényképfelvétele,
Babits Adyval való téli szánútjáról írt verse (Tiszatáj, 1973/11.), gyakori látogatásai
a "Veres P á l n é u t c á b a n a legszűkebb baráti kör tagjai között valóságos d o k u m e n tumsorozata jóbarátságuknak. Ady halála Babitsot súlyosan megrendíti, 1919. j a n u á r
1-től Osvát Ernő helyett ő lesz a Nyugat szerkesztője, m i u t á n 1917. ú j é v óta Adyv a l együtt jegyezték m á r a lapot m i n t szerkesztők. Ady halálakor ő í r j a a Nyugat
gyászjelentését, őtőle származik a Nyugat vezércikke, és végül őrá h á r u l t a Nyugat
második A d y - s z á m á n a k megszerkesztése. A Nemzeti Múzeumban Ady ravatalánál
Bíró Lajos, Jászi Oszkár, Kernstok Károly, K u n f i Zsigmond, Móricz Zsigmond,
Schöpflin A l a d á r mellett Babits mondott gyászbeszédet, ő a Nyugat nevében.
A korabeli napi s a j t ó természetszerűen elsősorban a k o r m á n y t a g j a i n a k beszédeit
közölte, Babits viszont sem a gyászbeszédet, sem ide szánt ó d á j á t n e m vette be az
általa szerkesztett Ady-számba, pedig ahhoz még egy utószót is fogalmazott. Beszédének szövege élete végéig többször megismételt véleményét hangsúlyozta Ady vezéri szerepéről és biztos halhatatlanságáról. H a t v a n y Ady halotti m a s z k j á t megk ü l d t e neki, ezt, v a l a m i n t a halottas ágyon készült fényképet, Ady neki dedikált
fényképét és közös képüket lakásában élete végéig megőrizte.
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