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Ady Endre legkedvesebb Hűvösvölgye,  
Ady Mariska és Nagykovácsi

Idén emlékeztünk meg Ady Endre halálának százéves évfordulójáról. A közelben lévő Adyliget 
elnevezése és a kései évek budai időszaka felveti a kérdést, vajon Ady járhatott-e valamikor is 
Nagykovácsiban? 
Ady Endre élete életének állomásai inkább nagyvárosokhoz köthetőek. Nagyvárad után Párizs, és 
Budapest, annak is inkább a pesti, nyüzsgő, éjszaka is mozgalmas belvárosi részei. Bár mindvégig 
igényelte az elvonulást, a visszavonulást Érmindszentre, élete mégis a városi, a nagyvárosi élet 
volt. Egyáltalán már Buda csendjének kedvelését is furcsállhatjuk az életrajzában. Bár Buda mel-
letti elkötelezettsége egyben hitvallás a megunhatatlan Pest mellett. 
„Nem bírom már a falut, nem tűröm, nincs számára mentségem, nem viselem, akár egy magyar 
vidéki várost... (...) ha az Úristen további élettel ver meg, Budán fogok lakni, de csak azért, hogy 
közel legyek Pesthez.”
Ady Lajos, Ady öccse, 1913 őszen próbálja az akkor már igen megpróbált időszakokon túllévő 
Adyt valahová kimenekíteni, kiragadni a hajnalig tartó tivornyák, kétes egzisztenciák, egyre fiata-
labb és egyre kétségesebb hírű nők közül. 
„1913 őszén újra a Magyar Király hotel lakója, s kezdődik ismét a duhaj legénykedés. Ám néhány 
vad, tobzódó és hajszás hét után hirtelen feleszmélt, s október végén idegesen sürgetett, ke-
ressek számára Pesttől nem messze fekvő s mégis csendes, magános lakást. Nem egészségi- és 
idegállapota követelte meg az elbúvást, hanem valami lelki megcsömörlés. Az ősz derekán a 
kihalt, csöndes Hűvösvölgyre gondoltam, a Park-pensióra, melynek ekkor már egyetlen lakója 
nem volt.”  

Ady Endre



Ekkor Hűvösvölgy és a környék valódi zöld negyed, erdő közeli táj volt. A Park Panzió a Lipótme-
zei Intézet mellett helyezkedett el, itt polgár urak, asszonyok, hölgyek keresték a gyógyulást. A 
szanatórium Hűvösvölgyi Park-Szanatórium Klimatikus Physikális és Diétás Gyógyintézetként hir-
dette magát, szolgáltatásait. A tornyos épület a mai napig áll, nap mint nap megyünk el mellette 
a Hűvösvölgyi úton, a benzinkút mellett, ha nem nézünk a Hárs-hegy irányába nem is vesszük 
mindig észre. 
Az akkor már teljesen üres luxus szanatórium földszinti szobája lett Adyé. Ady élvezte a csendet, 
erdei sétákat tett, tudjuk ezt Ady Lajos írásából. „Amit rég nem láttam tőle már, órákig el tudott 
bolyongani az erdőben.” 
Két irodalmi lenyomata maradt a Park Panziónak. Az egyik egy prózai emlékezés. „A Ház tornyos 
volt, sok szobájú, a legmagasabb felhők is leszállingóztak a kedvéért, s mikor nagy kertjében 
késői virágokért botorkáltam, egy-egy deres őszirózsával nagyobb felhődarabot vittem a szo-
bámba a szobámnál.” 
A másik a Hűvösvölgyemből sebten, rohanón című vers. Ez a vers 1914-ben íródott, nagy tavaszi 
életigenlés. 
Tavasz-nap: megint megcsillogtatok,
Havukat a hegyek csobolták
S úgy léptetek, mint tarka csillagok,
Mint színes angyal-csordák.
Hűvösvölgyemből sebten, rohanón
Tüntetek elébem, Tarkán, asszonyosan, szédítőn,
Rejtetten Tavasz blúzaiba,
Nyugtalanul és negéden. 

Dénes Zsófia Élet helyett órák írása számol be hitelesen erről a hűvösvölgyi időszakról. Dénes 
Zsófia egy Park-pensióbeli látogatásán ismeri meg Adyt, a költőt, az akkori idők sztárköltőjét és 
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egyfajta celebjét.  Ady azonnal megmentőjét látta a fiatal lányban, Zsófia pedig szívesen vállalta 
a megmentő szerepét, az Ady-imázs működött. A lány kitárta a toronyszoba ablakát, beengedte 
a hűvösvölgyi levegőt, a megmentés első szimbolikus jegyeként. Az Ady varázslatos „rosszfiú” 
arculata bámulatosan vonzotta a fiatal lányokat, asszonyokat. A beteg, vérbajos, nagyivós, sőt 
a kábítószerekkel is élő bohém, mulatós „öregember” ebben az évben a 36.  születésnapjára ké-
szült. A rajongótábor nem maradt a zajos fővárosban, ide Budára is követte a költőt, Dénes Zsófia 
sorai szerint Ady ebben az időszakban kifejezetten az intellektuális női ifjúságra hajtott, ahogy 
ma mondanánk, vagy ők hajtottak a legendás hatású sztárra. „Az tört ide be a Hűvösvölgybe. 
Gimnazista lányok, egyetemi diáklányok, írónők, költőnők. Csodálatos kis hisztériák.”
Hogy a csodálatos hisztérikák mindannyian az ötvenhatos villamos völgyéből kapaszkodtak-e 
fel, mint Dénes Zsófia Ady-látogatóba, nem tudhatjuk. Azt sem, a nagy erdei séták meddig nyúl-
hattak, vajon eljutott-e a költő a később az ő nevét viselő Adyligetre, vagy inkább csak Hűvös-
völgy és a környék éttermeiig tartották a séták, erről nem valószínű, hogy lesz adatunk valaha is. 
Nagyon jól ellátott környék volt Hűvösvölgy éttermekből, kockás abroszos kisvendéglőkből, az 
Éden vendéglő volt a Park Szanatóriumhoz legközelebb, kávéházként is hirdette megát. Rövid 
séta lehetett csak a Balázs, Vigadó az Orvvadászhoz, a Nagyréten pedig a Hűvösvölgy Gyöngye. 

Mivel Dénes Zsófia édesanyjára máshogy hatott az Ady-imázs, mint a rajongókra, kerek perec 
megtiltotta a házasságot, Zsófia kénytelen távolodik a képből, így a költő életében egyre erő-
teljesebben rajzolódik ki, egy másik fiatal lány, Boncza Berta személye. Ady őt 1915-ben vette 
feleségül, az esküvői ebédet a hűvösvölgyi Schüller vendéglőben tartották. Az esküvő színhelye 
a ma magányosan árválkodó, egykor volt Hársfa vendéglő, ami szinte a Park Panzió szomszédsá-
gában található ma is. 
Ady halála után 1925-ben elsőként avattak emléktáblát a Park Panzió falán. Felirata: „Itt lakott 
várúrként az ő legkedvesebb Hűvösvölgyében egyedül, csöndben 1913 százszínű őszén és 1914 
első hónapjaiban az élet és halál nagy költője: Ady Endre.” 
Az emléktábla avatásáról a korabeli lapok széleskörben tudósítottak. Az Uj Nemzedék egyenesen 
kritikai éllel: „A kegyelet hangja kissé „sok színű”, határozottan szecessziós. (...) Ki fogalmazhatta 
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ezt a meghatott, zavaros felírást?” A Világ kevésbé karcos, inkább a távolmaradókat korholja, sem 
az Akadémia, sem a Petőfi Társaság, sem a Kisfaludy Társaság nem képviseltette magát ugyanis. 
Ott volt azonban Dénes Zsófia, lehet hogy a tábla felirata éppen tőle származik, mert lezárásaként 
ez a sor látható az emléktáblán: „...Az élet helyett nem jöttek csak órák. 1925. VIII. 26.” 1939-ben, 
húsz évvel Ady halála után Élet helyett órák címet adta az Adyról írt kötetének. Az emléktábla Ady 
egykori szobájának külső falára került. Az ünnepi beszédet szakadó esőben mondta el Schöpflin 
Aladár. Az avatást követő uzsonnán a bensőséges emlékezést cigányzene kísérte, bús magyar 
dalokat játszottak. Az Ország-Világ csak szeptemberben ad hírt az emléktábláról egy rövid köz-
leményben. Kiemelik azonban, hogy ezen a helyen írta Ady a Ki látott engem? című verskötetét. 
Ady édesanyja is járt Hűvösvölgyben, fia halála után. Hatvany Lajos egy ízben megmutatta Ady 
Lőrincnének, az „ides”-nek, hogy hol lakott a fia. „Ma már csak arra emlékszem, hogy amikor ki-
tártam ides előtt az épület belső szárnyának kis kapuját, majd Bandi egykori szobájának ajtaját, a 
nagyasszony könnyeit törölte” – emlékezett Hatvany báró.
A Hűvösvölgy és szűk vonzáskörzete tehát tele van Ady-emlékekkel. Vajon a nevét viselő Adyliget 
tartogat-e ilyet? Ady életében a hely érintetlen tölgyerdő volt, legnagyobb részében Tisza-birtok.  
Ez a terület a Tiszák vadászbirtokának ékes része volt. Bár a nagykovácsi birtokból a földművelés 
vajmi kevés hasznot adott, arra ott voltak a jól termő geszti földek.  Vadászatra, erdőgazdálkodás-
ra, reprezentálásra pedig a főváros közeli Nagykovácsi-birtok volt kiválóan alkalmas. Ady és Tisza 
kapcsolatát tekintve nem valószínű, hogy Ady Tisza tölgyfái alatt kereste volna az oly vágyott 
békét. Valószínű a terepviszonyok is távol tartották a költőt, az általa geszti bolondnak titulált 
Tisza birtokainak látogatásától. 
A parcellázás itt Tisza István halálát követően csak tíz évvel később indult meg. A külső budai 
részek kiépülésével párhuzamosan indult el a villaházhelyek keresése, és erre nagyon megfelelt a 
festői környezetben lévő Tisza-birtok, illetve egyes nagykovácsi tulajdonosok nevén lévő kertek. 
A gazdag budapesti polgárok szívesen vásároltak telkeket a zöldben. A Pesti Hírlap 1930. október 
16-i, korabeli hirdetése így szólt: Város az erdőben. Tisza István Kertváros. A budai hegyvidék 
legszebb kertvárosa. A hűvösvölgyi fővárosi nagyerdő folytatása a nagyrét felett. Festői kilátás. 
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Magaslati fekvés. Az építkezések elkezdődtek, először a harmincas évek elején Tisza István Kert-
városnak hívták a területet, majd 1931-ben szintén a Pesti Hírlapban adják közre, hogy a kertvá-
rosban elkészült a vízmű, tovább emelve a telkek értékét, amelyek a Magyar Semmeringen (egy 
lelkes rajongója elnevezésében) fekszenek „Subalpin” környezetben, páratlan erdei környezet-
ben. A kertváros előbb 1939-ben egy magyar királyi belügyminiszteri rendelkezés értelmében a 
Tiszaistvánliget nevet kapta, és csak 1949-ben lesz Adyliget a településrész neve, ezidőben el is 
csatolják Budapesthez Nagykovácsitól.  
Hogy az elnevezés a regnáló hatalom cinikus, finomítsuk: fanyar humorából eredt, vagy valóban 
főhajtás volt a Hűvösvölgy nyugalmát, illetve vendéglőinek pezsgését nagyrabecsülő Ady előtt 
megfontolásra való kérdés. 
Ady egyébként szobor formájában is csak 1982-ben érkezett meg Adyligetre. A szobor Kiss István 
alkotása. A szobor helye mögött lévő adyligeti étterem azonban már a hetvenes években is a 
Léda nevet viselte. 
Nem tudhatjuk, csak valószínűsíthető, Ady Endre olyan nagy túrákat nem tett, hogy Nagykovácsi 
utcáira vagy a Zsíros-hegy, Nagy-Szénás csúcsaira eljutott volna a Park Panzióból.  Eddig erről 
adat, forrás nem került elő. 
A szálakat keresve azonban egy érdekes cikk bukkant elő a Magyar Nemzet 1965. április 2-i szá-
mából. Csillag István interjúja Ady Mariskával. „Én Ady rokona vagyok” a cikk címe. Alcíme szerint 
Csöndes beszélgetés Ady Mariskával. Ha Ady Endre talán sosem járt Nagykovácsiban, Ady Maris-
ka Ady Endre unokatestvére nemhogy járt itt, hanem évekig itt is élt. Hogy történhetett mindez? 
Egyáltalán mit kell tudnunk Ady Mariskáról?  
Ady Mariska maga is publikáló, magáról hallató költőnő volt. Ady Lőrinc testvérének, Sándornak a 
leánya. Utóbb Landt Lajosné néven szerepelt. 1888-ban született Hadadon és 1977-ben halt meg 
Budapesten, nyolcvankilencéves korában. Nagy történelmi fordulatokat élt át ezalatt a majdnem 
kilencven év alatt. Mariskának három fiú gyermeke született, a férje az I. világháborúban halt 
meg. 
Az Életrajzi Lexikon szerint Ady Mariska költő, elbeszélő, Ady Endre unokatestvére. Mariska taní-
tónő volt, 1907-től kezdett írni, elsősorban erdélyi újságokba. Hogy indult a költői karrier?
A tanítóképzőt Pesten végezte Mariska, 1904-1905 körül, unokabátyjával mégsem találkozott. 
A két család térben és lélekben is eltávolodott egymástól Mariskáék apjának, Sándornak halá-
la után. Kovalovszky Miklós gyűjteményében olvasható visszaemlékezése szerint írásai kapcsán 
próbálta meg felvenni, az akkor már híres, szinte mitikus költő unokabáttyal a kapcsolatot: „Mikor 
kikerültem az intézetből és írogatni kezdtem, néhány novellámat elküldtem neki bírálatra. De 
előbb levélben érdeklődtem, hogy elfogadja-e? (...) s így a levélben azt írtam, hogy nem mint 
rokon, hanem mint verseinek csodálója fordulok hozzá.”

Ady válaszlevelét a Magyar Elektronikus Könyvtárban találhatjuk meg. 

Ady Endre – Ady Mariskának
[Budapest, 1906. jún. 13. előtt]

Édes Mariskám,
a rokonsági viszonyt valóban nem tartom sokra, de téged szeretlek s ennek az érzésemnek a 
rokonság sem ártott. Egyébként is kedves, szimpatikus híreket hallok itt rólad s igazán szerettelek 
volna látni. Nem rajtam mulott, de a körülményeken, hogy nem találkozhattunk. Küldd el a no-
velláidat, de előre mondom, hogy lelkiismeretes, de nagyon szigoru leszek. El ne téríttesd magad 
a fáradságos, bus, de mégis köteles, józan élettől, ha nagy okod nincs reá. Az a talentum valódi 
legyen ám! Még így is átok. Ám várom az írásokat. Írd meg, hogy élsz? Mit akarsz? Miben lehetek 
talán segítségedre pályád dolgában? Isten veled, szeretettel ölel
Endre.

6 Helytörténeti értesítő



„A novellákra nem válaszolt, de elküldte őket a Szilágy akkori szerkesztőjének Dr. Both Istvánnak, 
aki sorban közölte mindegyiket.” A pálya, az íróság „átkos gyönyörűségéről és gyötrelméről” a 
maga életére utal, a kedves rokonnak nyugalmasabb, békésebb életet ajánl. 
Hogy mennyire sikerült az irodalomban nyomot hagynia Ady Mariskának, és ez a tevékenység 
okozott-e akkora örömet számára, amekkorát várt volna, nem tudhatjuk. Az biztos, Ady Endréhez 
fogható költői-pályát nem vitt, de nehéz is lenne bárki irodalmi törekvéseit a legnagyobbak egyi-
kéhez mérni, még ha rokoni szálak is fűzik egymáshoz őket. 
Ady Mariskának versei és novellái jelentek meg erdélyi lapokban és versei egy-egy önálló kötet-
ben is. Így a Csíki Lapok, az Ellenzék, a Magyar Nép, a Pásztortűz, a Székely Nép, Szilágy, Vasárnapi 
Ujság és a Zord Idő hasábjain jelentek meg írásai, versei. Önálló verseskötetének címe: Én az ősz-
ben járok. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet adta ki 1925-ben Kolozsváron. Másik műve 
L. Ady Mariska: Fehér ibolyák című. Ebben olvasható Ady Endrének emlékére írt verse. 1940-ben 
született a mű. Már a második világháború napjai telnek, Ady 21 éve halott. 

Tied a béke
Bandi bátyám emlékének
Drága Testvérem, Te már letetted 
Fürge tolladat... Le az életet... 
A véres zsivaj mögötted maradt. 
Csillag porzik már lépteid alatt. 
Itt mások ügyét védted lelkesen, 
(közben a szíved kopott csendesen...) 
Most a Te pöröd tárgyalják ott túl: 
ítélőbírád csupán egy: az Úr! 
Ott más a törvény, más az ítélet... 
Szegény Testvér – én nem féltelek Téged! 
Megvolt kereszted, megvolt Golgotád, 
s tömeg is akadt, mely kővel dobált. 
A végtelenben minden megtisztul... 
(Az üvöltés is sóhajjá csitul.) 
Más értelmet nyernek tettek. szavak, 
melyekből itt vád, gyűlölség fakad. 
Isten előtt én fehéren látlak... 
(Mi hordunk érted fekete fátylat
Rád olvasva az égi ítélet: 
„Csönd, béke legyen örökre részed!” 
(1940)

Lírai képalkotásában Adyt követi, vagy csak engedelmeskedik annak a korhangulatnak, koresz-
ménynek, amelyben Ady is alkotott. A kortárs kritika rendszeres megjelenései ellenére eltérően 
ítéli meg. 
A Pásztortűz folyóiratban jelent meg a Mély úton című verse 1941-ben. Ady Endre hatása ebben 
is érezhető. Ősz, mélység, krizantém, út helyett mély ösvény, megértetlenség, magány, a napos 
tisztás maga a temető. 

Helytörténeti értesítő  7

Ady Mariska Fehér ibolyák  
kötetének egy kiadása



Mély úton
Lalalla... Én már a mély úton járok.
Itt nincs akadály... Tüskésölű árok,
hogy merész ívben átugrassak rajta.
/S ha nem sikerül túlsó partot érnem,
tört gerincemtől legyen szennyes alja!/
Lalalla... Én már a mély úton járok.
Itt nincsenek dús, nagyöblű virágok,
s nincs tághorizontú, napsütött mező...
Nincs délibáb, fénytengeren lebegő,
sem szivárványhíd kelet peremén...
/Egyszer egy gyermek – „kék szemű, szöghajú” –
elindult felé... hibbant volt szegény./
Lalalla... Én már a mély úton járok.
Itt nincs akadály. Csalfa ingoványok
s messze kígyózó poros országút...
Csak ösvény van itt, Mohlepte utacsak
s az ember mindig tudja, hova jut.
Kétfelől komor, magas fák szegik
(felgyűlt éveim sűrű rengetegje)
ezek a napfényt alig engedik be:
csak épp hogy megvillan dérütötte főmön.
/Csapzott ruhájú krizantémon láttam
valaha így... egy könnyes szemű őszön./
Lalalla... Napfény... Csapongó lepketánc...
Elégiává sötétült a románc...
Itt nincs pacsirta. Nem csattog csalogány.
„Huncut a bíró”-t fütyül egy bölcs rigó
és színjózan harkály kopácsol a fán.
Lalalla... Én már a mély úton járok.
Senki sem vár s én senkire sem várok.
Olyan jó ez a csönd. Lelket rengető.
A sűrűn túl megint napos tisztás jön –
Hanem ez a tisztás már a temető...

Bár sem rokoni, sem szellemi testvérségüket nem élik meg egymás közelségében, Ady Mariska 
Ady szellemi bűvköréből nem szakad ki. Szellemi hagyatékát, mondandóját, rá nem bízott örök-
ségét viszi, hordozza tovább. Ady Endre szellemével beszélget Éjféli beszélgetés című versében. 
„Ősapánk pecsenyés, kulacsos víg torát
Testvérem, ládd-e, most én szenvedem tovább.
Mit riva fogadott ősanyánk bús méhe: 
A részeg gyönyör most szívem beteg vére.”
1925-ben Rass Károly így ír a Pásztortűz folyóiratban L. Ady Mariska verseskönyvéről, az Én az 
őszben járok címűről. „Ady Mariska füzetkéje egy küzdő, vergődő és szenvedő lélek történetét 
mondja el nekünk. Erősen szubjektív természete nem reagál a külső világ impresszióira, csak ön-
magával törődik, a lelke történetét rakja ki költeményeinek mozaikjaiból. Ez a történet szomorú.” 
Rass pártolóan, elismeréssel ír Ady Mariska munkáiról, arról a szomorú történetről, amely az életét 
és líráját is adja. Ady Mariska korai özvegysége, az első világháború elsöpri a rövid boldogságot, 
amelyből mindösszesen három gyöngyszem marad, három fiúgyermek, Palika, Gabika és Gyurka. 
Becski Andor a Vasárnapi Ujság szerzőjeként keményebb hangot üt meg. „A rokonság Ady Endre 
és Ady Mariska között csak a testek platonikus rokonsága. A szellemi rokonság igen távoli. (...) 
Nem lesz belőle nagy költő soha. De talán nem is kéri magának.” Ahogy Becski fogalmaz „ólom-
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sors” jutott Ady Mariskának. „Ady Mariska nyakig benn ül a nyomorban, benn a keze, benn a lába, 
kicsi a tehetsége, de óriási az a fertőzött vér, ami keresztül csap a fején. Ezt pihegi, nem ért jól 
hozzá, de fujja, fujja az ő gyenge tüdején és tartja a hangot eladdig, míg át nem veszik a szót a 
szegény nagyobb trombitások.”
Becski kicsit talán Ady Mariska költészetét erős mondatokkal jellemzi, de az asszony sorsát Rass-
hoz hasonlóan ábrázolja: az Ady-hagyatékot kényszeresen tovább vivő, törékeny asszony, akinek 
a huszadik század amúgy is keserves, feldolgozhatatlan örökséget mért. Nagyon leegyszerűsítve 
Becski sorait, Ady Endre átérezte, idegeiben hordozta a háború borzalmait, a nyomort, a keserű-
séget, az elmaradottságot, a kilátástalanságot, Ady Mariska saját életén keresztül élte is mindezt, 
közvetlen közelről. 
Hogyan került ez a törékeny asszony Nagykovácsiba?
Amikor 1965 áprilisában az „Én az Ady rokona vagyok” cikk, alcíme szerint csöndes beszélge-
tés készült vele, szomorú életének újabb szomorú fordulópontján állt. Ekkortájt már csak Gábor 
fia élt az országban, aki éppen válása után volt. A válóok, a cikk szerint, maga Ady Mária, akit a 
fia nem akart elhagyni, ezt viszont a fiatal feleség nem tudta elfogadni, így bíróság elé vitte az 
ügyet, kenyértörésre került sor. Csillag István a cikk szerzője (Becskihez és Rasshoz hasonlóan), 
megállapította, gyakori vendég a történelem Ady Mariska életében. Nővérével Jolánnal 1944-
ben Bánffyhunyadról előbb Jugoszláviába, majd Vas megyébe, majd Nagykovácsiba költözött. Itt 
kapott házat, gyümölcsöst 1946-ban. Legidősebb fia, Gyurka, Romániában maradt, a cikk idején 
Temesvár környékén élt. Másik fia, Pali szintén mérnök lett, mint a bátyja, 1956-ban disszidált, a 
hatvanas években Torontóban élt. Ez a fiú Ady keresztgyereke volt, később a Diósady nevet vette 
fel.  (Erről a szálról került elő egy eredeti Ady-kézirat 2015-ben, Mariska unokája, Levente révén 
Kanadából. A kézirat az Országos Széchényi Könyvtárba került.)
Nagykovácsiba kerülésekor, 1946-ben Ady Mariska 58 éves. Amikor az interjú készült vele 76 
éves. Ekkor már nem Nagykovácsiban élt, hiszen épp ez okozta a bajt, hogy a vele élő nővére 
halála után Gábor fiához költözött, ezt a helyzetet azonban menye nem viselte. Csillag István 
csendes, szerény, finom, törékeny öregasszonyként írja le Ady Mariskát, azt feltételezve „észre-
vétlen” létezésre is képes, senkinek ártani nem tudó asszonyként írja le, ellenpontozva a tényt, 
hogy egy válóper indítéka lett. 
Hasonló észrevétlenséget kell gondolnunk nagykovácsi életéről, hiszen nincs jelen a közgondol-
kozásban, a közös emlékezetben alakja. Olyannyira nem, hogy egyetlen egy visszaemlékezőre 
nem akadtunk eddig személyét illetően. Ezért a cikk állítását csak akkor fogadtuk el hitelt érdem-
lően, amikor a Polgármesteri Hivatal irattárából előkerült Lakónyilvántartó könyvből Ady Jolán 
bejelentésének adatait megtaláltuk. Ady Jolán, mint családtag került bejelentésre a Rákóczi út 
66. szám alatti házba, Ady Mariskához. 
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Ady Jolán kiköltözött



A cikk egyébiránt Ady Mariska irodalmi tevékenységét példás pontossággal mutatja be. Páratla-
nul izgalmas a leírás azon része, ahol Ady Mariska maga értékeli pályáját. 
„Nem volt jelentős az irodalmi munkásságom – mondja, miközben kérésemre újabb és újabb 
dokumentumok, féltve őrzött emlékek kerülnek elő a fiókok legmélyéről. Az erdélyi Pásztortűz, 
a Magyar Nép, a kolozsvári Véndiákok Lapja, a Szilágyság, a kolozsvári szociáldemokrata Előre 
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néhány százszor-ezerszer forgatott, megtépett példányai, és Sok háború – kevés derű című no-
velláskötete.” 
Magát tehát nem tartotta jelentős költőnek-írónak, vagy legalább is szerényen így vallott saját 
irodalmi szerepéről. Sorsát talán legjobban a novelláskötete címe foglalhatná össze, sok háború, 
kevés derű. Sok huszadik századi női sors szomorú összegzése ez a mondat.
Az Ady Jolán emlékkönyvébe, Zilahon írt Ady-sorok még más világban fogantak. 
„A nőnek a szív, a férfinak az ész a fegyvere. Nincs idétlenebb a tudákos nőnél, de nincsen iste-
nibb a nemesen érző, gyöngédlelkűnél. Szerető rokona Ady Endre”
Az emlékkönyvet Ady Mariska őrizte meg nővére halála után. Joggal feltételezhetjük, hogy ez az 
emlékkönyv jó néhány évig, itt Nagykovácsiban lapult az Ady-lányok portáján. Ady kézírása, még 
ha rokoni, emlékkönyvbe szánt könnyed gondolatok formájában is, de eljutott Nagykovácsiba. 
Kezdő kérdésünkre a válasz, Ady Endre a legnagyobb valószínűséggel nem járt Nagykovácsi-
ban, még az egészségkereső hűvösvölgyi korszakában sem. Unokatestvére Ady Mariska azonban 
1946-tól majd húsz évig élt szinte észrevétlen Nagykovácsiban. Ady Endre Mariska által is nagy-
rabecsült szellemiségében, kéziratában, a Zilahon Jolánnak adott, lepréselt virág lenyomatában 
járt Nagykovácsiban.

G. Furulyás Katalin
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Rákóczi út 66. családtag

Az utca neve és száma Rákóczi 66.



Források: 
„Ady legszebb élethimnusza” – kiállítás http://www.oszk.hu/kiallitasok/ady-legszebb-elethimnusza
„Én az Ady rokona vagyok” Csöndes beszélgetés Ady Mariskával. Csillag István. Magyar Nemzet, 1965. április 2. 
Ady Endre: Legendák kis lányokról I. A nagy Ház. Nyugat. 1916. 10. szám
Ady Lajos: Ady Endre. Budapest, 1923.
Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady életéből. Talán Hellász küldött. Kiadatlan levelek Ady Endréhez és más  
   dokumentumok, Magvető, Budapest, 1980.
http://mek.oszk.hu/05500/05565/html/al0282.html
https://fmc.hu/2016/09/29/10-magyar-koltono-akit-ismerned-kell/
https://mienkahaz.blog.hu/2012/11/22/ady_endre_budapestje
Kovalovszky Miklós „Budán fogok lakni... hogy közel legyek Pesthez. Budapest, 1975. 15. évfolyam ADT
Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről I–V. Bp., 1961., 1974., 1987., 1990., 1993.
L. Ady Mariska: Fehér ibolyák
Magyar Közlöny, 216. sz., 1949. október 15.
Ország-Világ 1925. szeptember 6.
Ország-Világ 1925. szeptember 6. 
Pénzügyi közlöny, 1940. 3. szám
Pesti Hírlap, 1930. október 26. 
Pesti Hírlap, 1931. október 14. 
Rass Károly: Én az őszben járok. Pásztortűz 1925. 11. évfolyam 58. p. 
Uj Nemzedék, 1925. augusztus 26.
Vasárnapi Ujság 1925. 5-6. szám február 8. 
Verrasztó Gábor: http://www.budaipolgar.hu/helytortenet/Adyliget.html; http://www.budaipolgar.hu/helytortenet/
budai_bakony.html; http://www.budaipolgar.hu/helytortenet/Ady.html
Viczián Zsófia: Buda nyugalma Ady és Budapest III. rész www. pestbuda.hu
Világ, 1925. augusztus 27.

Megjelent 2019 decemberében Nagykovácsiban
Kiadja Nagykovácsi Önkormányzata
Felelős kiadó: Kiszelné Mohos Katalin
Szerkesztette: G. Furulyás Katalin
Ingyenes kiadvány
Nyomdai előkészítés: Kerekesné Pánczél Katalin
Nyomás: D-Plus Nyomda,1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.

Diosady család, balról második Ady Mariska, Forrás: mek.oszk


