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fogász, 1848-ban réy! aett a putt március eseményeiben, majd núnt a budai Nemzetőrségparancsnoka, őrnagyként aett.részt a parndorfi tá|borozásbín. A szabadságharc leveréseután emigrá,cióba meneküI. felentős szerepe uolt Kossuth és III. NapóIeon közötti kapcsolatIétrejöttében. 1859-b..1n 
1NIagyar Légió, d'and,írp,a,),,,,,,koként olaszországban harcolt.1867 után hazatelepiilt. Birtotrá ool.t Í7t kiirn,y[xt,,. o, többször járt barátaináI Újpesten, AKossuth dedikáIta ,,Irataim az emigrác?ióbóI; c. könyuet dr. Fülöpné báró Perényi Matgitcsalá.di hagyatékábóI adományozta"az Ú1pesli rnt,,'ia,,éneti Gttííitentétlttnek.
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Buda Attila*

Babits Mihóly és Újpest
(Tanulmány és fonásközlés)

ra
JJ a6i1, Mihá|y hivata|osan egy évné| nem
sokka| t öbb ide ig k ö tőd ö t t  Ú jpesthez:  1911.
október 10-e és 1912. november 15-e közöt|
tanított az akkor épppen a mai Venetianer és
Deák utcák sarkán |évő gimnáziumban.

Újpestre kerü.|ésén"[ ko'ut 'nényeiről |eg.
részletesebben Éder Zoltán('), Kardós Pálg és
Sipos Lajo5t.t számo|tak be. Az általuk Íe|derí-
tett tényeket a következőkben fog|alhatjuk
össze'

Az egyetemi évek elvégzése után az ifjú ta-
nár nehezen talált vég|eges á|lást magának;
Baja, Szeged, Fogaras vo|tak Budapesttő|
egyre távo|ódó állomáshe|yei. Korábban úgy
gondo|ták, hogy összefÜggés van Íokozatos
perifériára kerÜlése és a kor pedagógiai s vi-
lágnézeti fe|Íogásátó| egyre vi|ágosabban kÜ-

| önb öző  vé|eménye és é|etv i te le  kÖz ö t t ' (o)
Ú jabban azonban mintha arra is  ta lá lnánk
adatokat, hogy Babits Mihá|y csupán e|kerÜlni
kívánt a számára - más-más okbó| _ ké-
nyelmetlenné és e|fogadhatat|anná vá|t mun-
kahe|yekrő| s áthe|yzéseinek oka nem a po|iti-
kai száműzés vo|t - hanem az, hogy e|őbb
Szegeden, aztán pedig Fogarason akadt gim-
náziumi áÍlás.(u) De azért az is biztos, hogy a
pedagóg ia i  konÍormitásokba be i I leszkedni
nem tudó Vagy nem akaró tanárokra hányatta-
tások vártak nem csupán a századfordu|ón _
gondoljunk csak pé|dául Szabó Dezsőre vagy
Juhász Gyu|ára. Babits Újpestre kerÜ|ése előtt
is tÖbben és többször kezdeményezték Íe|ke-
rÜlését vidékrő|: ezek a próbá|kozások e|einte
a lehetőségek hiányában, i||etve a kö|tő akara-
ta miatt hiúsultak meg'(u)

1911. ápri l isában azonban már a követke-
zőket írta édesanyjának: [.' '] Most kaptam |e-
ve|et Báró Hatvany Lajostó| Berlinbő|, aki azt
írja, hogy Gajáry odönneI beszélt az érde-
kemben, aki Tisza lstván révén sokat tehet a
kormányná|. Ried| Frigyes egyetemi tanár is
azÍ' írta nekem, hogy igen örü|ne, ha va|amit
tehetne az érdekemben s szívesen tesz is.
lgen szép |eve let  kaptam Négyesy Lász l i
egyetemi tanártó| is [...]..n Hatvany Lajos akci-
ó ja  ta|á|kozott  Ignotuséval  s  . lg11 '  nyarán
megvalisu|ni |átszott a terv: Frencz Géza'
az újpesti gimnázium tanára egy évi szabad-
ságot és ösztöndíjat kapott kÜ|Íöldi tanuImány-
Útjához s BabÍts Mihá|y az ő he|yére kerÜlt.
Áthe|yezésrő| a Budapesti Közlöny augusztus
8.i száma tudósított(8), a költő már az aJgusz-
tus 29-i tanévkezdő értekez|eten is részt vett.
Mie|őtt azonban a várossa| s eljövendő mun-
kahe|yéve| megismerkedhetett voIna, kÜlÖnfé.
le budapestí és Újpesti lapokban támadást in.
téztek e||ene. A Világ és a Népszava pé|dáu|
áthe|yezésének hírét fe|haszná|ta abban a
kampányban, me|yet az oktatásban á|taluk

Fénykép Babits tijpesti tartózkodásának
idejéből
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egyre inkább terjedőnek íté|t, egyházias szel-
lem e||en Ío|ytattak, Babits Újpestre kerÜ|ését
is ennnek tu|ajdonítva s így kettőt Ütve egy
csapásra.  A he|y i  |apok véleménye Vegyes
vo|t, az Öröm hangjai me||ett, verseinek Íormai
sajátossságait kiÍigu rázó írások is megje|en-
tek(n). Nem csoda hát, hogy az egzisztenciá|is
nehézségek mel|ett, a Kis Boske.szerelem ku-
darcátó| sújtott, zár,kozott és megbántott kö|tő
első ta|á|kozása Ujpestte| nem a legjobban
sikerÜlt, ambiva|ens érzései sokáig megma-
radtak' Lakást sem itt vá|asztott magának,
hanem a köze|i Rákospalotán, melynek Ía|usi-
as k ö rnyezetével  jobban meg tudott  barát-
kozni - de kö|tozésére csak szeptembe r 14-e
körÜl kerÜ|t sor, addig nagybátyjánál |akott az
Aréna úton, aho| egyetemistaként is a|bér|ő
vo| t .  Ez t  az  idő t  haszná l ta  k i  ar ra ,  hogy
Szekszárdról kedves bútorait is elkérje, hiszón
ez vo|t az első a|ka|om é|etében, amikor maga
rendezte  be IakóheIyét '  Csa|ád i  IeveIe-
zésében ennek sokszor  ta|á|hat juk ekkor
nyomát(l0)' A |egszÜkségesebb bútorok mel|ett
egyre n övekvő k önyvtárának ke l Iet t  he lyet
ta|á|n ia ,  h iSzen szekszárd i  oIvasmánya i
melIet t  fogaras i  (és ny i Iván szegedi ,  baja i )
könyvei is ide kerültek('')' Rákospa|otai ottho-
náró| Rába György a következőket írta: ,,[. ' .]
egy kéteme|etes Új ház eIső eme|etén ottho-
nos Iakást sikerÜlt kivennie. Tágas szobáját
nagy vörös fÜggönnyel osztotta há|ófÜ|kére és
do|gozóhe|yiségre; Írissen készÜlt, t öbbsoros
ál|ványokon Fogarasró| hat |ádában érkezett
könyvei tették meghitté falait. A hazuIró| kÜ|-
dott családi tárgyak jóvoltábi| az otthon óvó
ole|ését érezhette. A nappalra szőnyegtakari-
va|  borítoIt  rézágy éj je l i szekrénnye|,  aszta|
bőrfote||al, szekszárdi mester Íestményei, íro-
asztal és székek.. ez a berendezés a családi
kör i|lúzióját ke|tette, de puritánsága a szoba
gazdáját is kiíejezte. Szamovárjának csőrén
gyakran csurgott a forró tea, a kávéÍőzőjén is
mind sűrűbben forrt már a gondolatot pezsdítő
Íekete. A hármas ab|ak vidékies környezetre
nyí|t: a Szi|as-patakra, szántófo|dekre a Íót i
dombok karéjában,  jegenyékre s  tavasztó|
őszig még kukoricásra is' Megnyugtató színte-
re szívesen marasztotta otthon, de az akkor
még kezdet|eges vi||amoson sokáig tartó dö-
cögés sem csábította a város szívébe (....).' '(' ')

Mive| Babits Mihá|y Újpesti |akos soha nem
vo|t,  míg az i t teni  g imnáziumban tanított s é|e-
te döntően három he|yszín közÖtt osz|ott meg:
Budapesthez az i rodalom, Újpesthez a mun-
kája, Rákospalotához a lakihe|ye kötötte -
csak e három helyszín egyÜttes vizságálatáva|
rekonstruá|hatók az Újpesten történtek.

Ú1  taxasanak berendezése me||e t t  más ik
nagy Íe ladata  új  munkahe lyének rend jébe
va|ó beil|eszkedése volt, ami egyÍe|ő| a ko||é-
gá iva| ,  másÍe lő |  a  tanítványa iva l  k ia |akí to t t
v iszonyt je|entette. Az újpest i  g imnáziumban
az  1911 l12-es  tanévben az  igazgató  K l ima
Lajos vo|t,  aki  vezető i  fe|adatai  me||ett még
németet is tanított az egyik osztá|yban. A tes-
tÜ|et a következő pedagógusokbó| ál|t:

Danka |stván - magyar, lat in,  szép-
írás; osztályÍőnök,

DékániÁrpád - számtan, rajzo|i geo-
metria, szépírás,

Farkas Pá| - magyar, |atin;
nÖk; az ífjúsági könyvtár őre,

Fischer lzidor dr. - magyar,
tá|yÍőnök,

osztályíő-

latin; osz-

Frencz Géza - szabadságon,
Hendetooon - t örténe|em, f iz ikai f ö|d-

ra1z; a tÖrténeti szertár círe,
Herczeg Árpád dr' - magyar, lat in,

szépírás, német; osztá|yÍőnök,
Jilesz Béla - természetra1z; osztá|yÍő-

nök; a természetrajzi szerlár őre,
Jurkovich Viktor - ralzolo geometria,

görögpót|ó; a rajzszertár őre; tandíjkezelő,
Katona JózseÍ lstván _ magyar, latin,

fö|drajz, görogpótló; osztá|yÍőnök,
Lengyel Káro|y - mennyiségtan, ter-

mészettan; osztá|yÍőnök; a fizikai szertár őre,
Pápay Géza - betegség miatt nem

tanított,
P ivny ik  l s tván -  a  tanév Ío|yamán

meghalt,
Schmidt Pál- német,
Sipőtz Pál - magyar, |atin, bi|cselet,

görögpótló; osztályfőnök; tantestÜ|eti jegyző,
Szigeti Gyu|a - görög, gÖrögpót|ó; a

filo|ógiai szertár őre,
Kincses lstván - mennyiségtan; osz-

tályfőnök,
Kucsera Rezső - magyar, latin, görög,

gorögpót|i ; osztá|yÍőnök,
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Vll. osztá|y.
osztti)1'főnök : Brtl l ics )Ii)rcíta.

Venetianer Lajos dr. (izr.). Az
iskolaorvos Fadgyas Gyula dr.
VoI t ,  az  éneket  ped ig  Erke l
Sándor  taní to t ta .  VégÜ|  az
igkoIa  á | |ományába ta r tozot t
még a két szolga: Prso János
és Molnár Pál is.('.)

Babits Mihá|ynak igazgató-
jáva| nem sikerü|t harmonikus
kapcsoIatot kiaIakítania, ennek
oka va|ószínűleg mindkettőjÜk
magata r t ásában  kereshető .
K| ima Lajosró| o|yan emléke-
zések maradtak Íenn, me|yek
szerint basáskodásra volt haj-
Iamos;  a  k ö | t ő  v i s zont  nem
Íigyelt  az egyik legfontosabb
pedagóg ia i  k ö ve te Iményre  :
nem vette f igyelembe minden
tanítványa színvonalát. A gon-
dolkodásra |usták vagy eltérő
érdek|ődésűek  unatkoz tak
óráin, míg másokat felgyújtott
s nekik egy életre szó|ó útmu-
tatást adtak előadásai. Ritkán
feleltetett, nem szerette a kal-
kuIuskönyvet, de a tankönyve-
ket sem, az írásbe|i fe|adatok
javí tásakor  v i s zont , , tú|ságo .
San'' iS szigorÚ vo|t - ezeket a

, ,h ibáka t ' '  van ,  aho l  ma sem
szeretik.

Ezze| szemben talá|t hason|ó érdek|ődésű
ko||égákat  a  tes tÜ|etben Dékán i  Árpád,
Fischer |zidor, Szigeti Gyu|a és Íőleg Hende|
odön személyében. Ve|Ük a gör ög.|at in nye|-
vek, az antikvitás és |tá|ia szeretete kapcso|ta
össze elsősorban' Me||ettÜk a diákok között is
vo|tak, akikke| szemben a tanár-diák viszony
hamarosan barátsággá fejlodött: e|sősorban
Komjáthy A|adár nevét kell em|íteni' E kap-
cso|atban az idősebb az iskolai órákon tú| is
fog|a|kozott tanítványa szel|emi épü|éséve|,
ku|csot adott neki pa|otai albér|etéhez, meg-
kérte kisebb-nagyobb szívességekre' me|yek
készÜlő munkáival voltak összeÍÜggésben; a
diák pedig haszná|hatta tanítója könyvtárát,
beszámo|t neki o|vasmányairó|, e|Í.ogla|tságai-
ról, egészségi á||apotáró|: ,,|é|ek szerinti' ' apa-
ÍiÚ összetartás alakult ki közöttÜk, ahogy az
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án t i l l  o ó za  r l i '
l } a l á z s  ! | o ]a  r k .  t .
l l o c s ák  Ká ro l r ' r l< .  t ,
C z c i z l o r  I l i k í i d  i Z r .  t .

i ,  Dndresz ;\rtur rk.
En_r 'edi  Ferenc rcf .
Fc]t lnrantt  J iáro]r '  Ízr.
F i i ldcs Zoltán iz i .
Gi i r tner }.-eronc íg. o l ' .  t '

10  Go i c l s t e i n  J ó z se f  J z r .  t '  o
t I on t l e l  J e r l ő  r k .
] 1 i ve s s r '  J on ó  r k .
}Io ' lkó Károl; '  

.ág.  ov. t .
. J o z sa  JBno  r e l ,  t .

! i r  Kan i z sa i  S án< lo r  i z r .
Kolgrar i t r  t rÍór izr .
Kon r j á t l r y  A l adá r  ág .  ev .  t
K ó r t ] s i  l s t v án  j z r . -

-  .  Ku l ka  G ; . u l a  i z r .  t .
!U I ,enkoy \Íárton ág. ev.

Lób} Zo]tÁirr  izr .  
'

lvtartiq .lndor rk
ország Jer ló  jzr .
Pászt júrv Árnád rk.

25 Paucl .  Gj 'őző.ref .
P robs z t  J ó z se f  r k .
Ricbter Áurél rk.
Roí.ter Áladár jzr .
Spitzor Egon izr .  t .

: l0 SzaLó . l . ivádar l .k.  t .
Sz idon I{enr ik izr . .

I

'Ionna 
Gyiirgy rli.. |urcsányi  

Zo|tán rk.
\\ 'a)dingbrct Ántal  r .k.j j5 \Yínklgr:  Zs igmonr l  :zr .

Ré-szlet a gimnázium évkonyvéből, Babits osztátyának
névsorávaI

Nagy Ferenc - Íö|drajz, t örténe|em,
szépírás; a földrajzi Szertár őre'

Az utibbi három he|yettes tanár Vo|t, míg a
többi rendes, Vagyis vég|egesített '  Kozé1Ük
tartozott Babits (a gimnázium értesítőjében
Babics) Mihá|y, aki az V., V|., Vl l . ,  és V||l '  osz-
tá|yokban a magyart, a Vl|. osztályban pedig a
latint tanította, a V||' osztálynak osztályfőnöke
is  vo l t '  (A tanrendben,  szemben a későbbi
gyakor|atta|, kÜ|ön osztá|yÍőnöki ira nem sze-
repe|t). Eme||ett az önképzőkör vezetését is
elvá||alta. Heti óraszáma 17 vo|t, ebbő| min-
den osztályában heti három esett a magyarra,
saját osztá|yában pedig heti öt a |atinra.

A tantestÜ|ethez tartozott még a torna és
tornajáték tanára: Balázsy András Pá| s a
hitoktatók: Geduly Lajos (ág.h.evang.), Mády
Lajos (ref.), Szedlacsek |stván (róm. kat.) és
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pé|dáu| A Fiamhoz című versbő| is kiderÜ|'
A g imnáz ium évkönyve tar ta|mazza az

egyes osztá|yokban tanított tárgyak rövid is-
mertetését, így a V|| '  osztályét is '  Érdemes
ebbő| idézni a magyar és |atin nye|vekét' me-
lyeket osztál!'ÍőnökÜk, Babits Mihá|y tanított:

,,Magyar nyelv, Hetenkint 3 óra' Végzett
tananyag '  l '  oIvasmányok '  Hősmondák '
HaIot t i  beszéd.  Szent  Ferenc Iegendája .
Komédia Ba|ass i  Menyhár t  á ru| tatásár i | .
Tinódi S. histór iás énekeibő|. l|osvai Selymes
P. Tho|di históriája. História egy Árgirus nevű
k i rá|y f i r i | .  BaIass i  Bá l in t  k ö | teménye ibő| .
Sa lamon és Marka l f '  Magyar i  Is tván:  Az
országokban va|Ő sok romlásoknak cka i r i l .
Pázmány Péter  műve ibő| .  Zríny i  M ikI i s :
|dy||ek, A t ör ök áf ium. Gyöngyösy |stván mű-
veibő|. A kuruckö|tészet' Mikes K. leveIeibő|.
Fa|udi  F .  műveibő i '  Bessenye i  Gy.:  A ph i lo-
sophus.  Ányos '  V i rág.  Csokona i .  K ö l csey.
Berzsenyi. KisÍa|udy Sándor kö|teményeibő|.
Kazinczy F. IeveIeibő|, Tövisek és virágok.
Katona J.: Bánk bán. - l|. Magáno|vasmány:
Arany J . :  Naív eposzunk '  AIexandr ia i  Sz '
Kata l in  legendája '  Gy öngy ös i :  Murány i
Vénusz '  Dugon ics  A. :  EteIka '  Gvadány i :
Peleskei nótárius' Kazinczy F.: Pályám em|é-
kezete .  Kármán J . :  Fann i  hagyománya i .
Csokonai: Dorottya. - |||. E|mé|et: A magyar
nemzeti irodalomtört. Íőbb irányai s képvise|ői
Kisfaludy Károly Íe||épéseig. - lV. Do|gozatok
száma: .10.  -  Tank önyv:  Prónay Anta|:  A
magyar irod. története |' r.

Lat in  nyeIv '  Hetenk int  5  ó ra .  Végzet t
tananyag.  | .  Prőza i  o lvasmányok.  Sa||ust ius
Be l lum Jugurth inum. C icero Orat iones
quattuor in Cati l inam, oratio prima et quarta.
I l .  Kö|tő i  o|vasmányok. VergiI ius: Aeneis V|.,
V||l ' ,  Xl| '  ének. l l| .  FordítáS magyarról |at inra'
lV. Régiségtan' V' lrásbel i  do|g. kéthetenkint
1,  egész évben 1 6 '  Tank önyv:  Dr '  Cserép:
Sa| lust ius ,  K öpesdy:  C icero orat '  4  in  Cat . ,
P i rchaIa:  V i rg i I ius ,  Cserép:  Régiségtan,
Vagács : Stí| usgyakorlatok'''

M int  |á that juk,  magyarbó| ,  g imnáz iumi  v i -
szonyok között, heti három órában, nagy és
átfogó anyagot adott le. Ezt ÍigyelhetjÜk meg
az otthoni o|vasmányok s a do|gozatok szá-
mán is. Ugyanakkor el ke|| ismerni, hogy fo-
ga|mazási készséget, pal|érozott gondoIko-

zást és a helyesírás magabiztosságát csak
gyako|at útján |ehet e|érni - Szomorú bizonyí-
téka ennek századvégÜnk tapasztalata: aho|
n incs k öveteImény,  ot t  n incs tudás.  Babi ts
Mihály leadott témaköreit böngészve egészen
természetesnék tarthatjuk azt is, hogy nem
nagyon vette igénybe kora magyar tanköny-
veit.

A latin nye|vet nagyobb óraszámban taní-
tot ta '  F ö | ö s IegeS azon t ö rnÜnk a Íejünket ,
hogy miért és melyik a fontosabb; nekünk ma-
gyaroknak itt Európában szerencsére _ S ez
nagy e|őnyÜnkre lehetne- három anyanye|-
vÜnk is Van: a magyar, a |at in, és a német -
nagy kár' hogy (Íő|eg) politikai okok miatt már
csak egy maradt, az is úgy, ahogy.

Babits Mihá|y, aki nálunk köze|ebb vo|t a |a-
t in nye|v álta|ánosbeszédbeIi használatának
korához,  s  csa lád i  hagyományai  a|apján is
tudta annak ku|túrahordozó és civilizációszer-
vező erejét, az á|tala megismertetett szerzők
kivá|asztásában messzemenően f igyelembe
vette kamaszkorú tanítványainak ka|andigé-
nyét: mint Sa|lust ius, mint Cicero vá|asztott
műve érdekíeszítő t örténet s ráadásuI nem
Tacitusi tömörségű szöveg: megértésÜk nem
kíván kÜ|önlegesebb - esetleg az é|etkorra|
még nem járő - ismereteket. Ugyanez vonat-
kozik az Aeneis vá|asztott énekeire (a|vi|ági
utazás, készÜ|ődés a háborÚra és a befejező
ének: Aeneas győzelme) is '  Mindezek me|lett
arra is a|kalmasak ezek a részletek, hogy a
serdü|őkor  útvesztő iben bukdácso ló  le|kek
pé|dát ta|á|hassanak morá|ra, etikára, haza-
szeretetre - és kö|tői szépségre.

Kiegészü|t ez a tananyag Róma tárgyi vali-
ságának ismertetésével s a szintén nagyszá-
mú írásbel i  do|gozatta|. Babits Mihá|y a lat in
nyelv tankönyveibő| bővebb l istát adott, ez
egyfelő| azt mutatja, hogy egyéni megíté|ése
a|apján is több elfogadhati, céljainak megÍe|e-
|ő  tank önyvet  ta|á l t ,  de azt  i s ,  hogy a
k|asszika-Íi lo|ógia tankönyvei és 4 szövegki-
adások va|óban jobbak vo|tak - nem utolsó-
sorban a mú|t század nagy, nemzetközi ókor-
tudományi kutatásai s azok eredményeinek itt-
honi a|ka|mazása, i||etve hazai kutatások a|ap-
ján. A Jeles írók iskolaÍ tárasarozat, melybőI a
sz övegeket  vá|asztot ta (s  melynek g ö r ög-
római  k ö tete i t  t öbbsz ö r  i s  megjeIentet te a
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Frank|in Kiadi az 1880-as és az 1920.as évek
között)' ahogy a neve is mutatja, e|sősorban a
diákok igényeinek mege|e|ő magyarázatokka|
ellátott szerzőket közö|t. (A Íordítók, jegyzet-
írik az adott auttor jó ismerői is vo|tak egy-
ben, Cserép JizseÍ pé|dául Sa||ustius összes
munkáinak bi|ingvis kiadását is e|készítette.)
Az ókori történe|mi és irodalmi a|kotásokat jó|
egészítette ki a szintén Cserép József álta| írt
Római régiségek és római iroda|omtorténet
vázlata című könyv, mely |ogikus rendszeré.
ve|, jó ábráiva| és Róma iroda|máró| szó|ó
összefog|alójáva| biztos a|apot adott az érdek.
|ődöknek. (Ez is több kiadásban jelent meg')
Természetesen a fe|soro|t tankönyvek és kise-
gítő anyagok csupán a kereteket je|entették,
tarta|ommal maga a tanár töltötte meg azokat.
Azt mindenesetre e két tantárgy anyagának
és követelményének ismeretében elmondhat.
juk - s ez összecseng volt diákjainak és ko|-
|égáinak véleményével-, hogy Babits Mihá|y,
a pedagÓgus szigorú vo|t, ám hosszantartó is-
meretek átadására törekedett.

Újpesti beil|eszkedése me|lett azonban _
melyet segített az a nemvárt szabadság is,
amiben október 10-ig része vo|t: ko|erajárvány
miatt ugyanis addig szünete|t a tanítás _ ek-
kor nyí|t számára e|őször alkalom arra, hogy a
Nyugat íróiva| nap mint nap megismétlődő,
szemé|yes kapcso la tot  a|akíthasson k i .
Schöpflin A|adár a következőképpen idézte Íe|
később ezt  az időszakot:  ' , [ . . . ]  Szorosabb
szemé|yes érintkezésünk csak akkor vá|t |e-
hetségessé, mikor áthe|yezték Újpestre. lnnen
síírűn bejárt közénk a Bristo|-kávéházba. KÜ-
| ön ösen e le inte,  de később is  feszélyezve
érezte magát ebben a társaságban, sokan jár-
tak ide olyanok, akik nem vo|tak egészen ked-
vére valók. Az újságíró típusÚ fiata| emberek-
ke| tudott |egnehezebben kontaktust ta|á|ni. A
Nyugat vezetőemberei közü| lgnotus.szal
szemben míndig érzett egy kis feszé|yezettsé-
get, nem annyira a gondolataikban, mint in-
kább az eszÜk járásában vo|t közöttÜk el|entét
s ezt érezték mind a ketten. Fenyő Miksát
fenntartás né|kÜ| Szerétte és becsÜ|te. osvát
Ernőt is szerette, őszintén e|ismerte tehetsé-
gét és érdemeit. Néha vo|t közöttÜk, rendsze-
rint kéziratkérdések miatt, egy Vagy más né-
zete|térés, ezek azonban közbelépésÜnkre

hamar e|oszoltak. Az iIyenek eIkerÜlhetetlenek
a genus irritabi|e vatum világában [..']

A Nyugatta| va|ó kapcsolatairó| jó hosszÚ
ideig nincs fontosabb e|mondani va|ó: elmon-
danak mindent a Ío|yóirat évfo|yamai. Majd
minden számban vo|t Babitstó| vers vagy ta-
nu|mány, vagy könyvbírálat. Csakhamar ő lett
az egész vállalkozás egyik tartó osz|opa Ady
és Móricz Zsigmond me||ett. |tt fej|ődött nagy-
ra tehetsége és itt Íog|a|ta el a magyar sze|le-
mi é|etben azt a helyet, mely mé|tó volt hozzá.
ltt je|ent meg majd minden Verse, tanu|mánya
és kritikája, a Nyugat adta ki egy kÜ|ön szám-
ban e|ső regényét, a Gó|yakaliÍát. ldőnkint vo|-
tak a Nyugat körül némi mozgo|ódások, egy.
szer palota-forrada|om is tört ki, _ ezekben ő
nem vett részt, ő csak műveive| akart az iro-
dalmi é|etben szerepeIni. lntr ikáná|, ami egy
irodalmi vá||alkozásná| nem feltét|enÜl szokat-
|an, semmi sem á||ott távolabb tőle t...] A szer-
kesztőségge| inkább csak te|efonon érintke-
zett, személyesen nagyon r itkán ment oda
[ .  .  . ]  " . "  0 ,

Az 1911. augusztusáva| kezdődő hónapok
valóban nem a |egszerencsésebben vo|tak a
Íolyóirat é|etében: a Hatvany-osvát konf|iktus
a végkiíej|et Íe|é tartott' Az augusztus elsejei
számban je|ent meg Hatvany Lajos cikke,
lrodalompo|itika.címen, melyben még csak át-
téte|esen Íoga|mazta meg osvát Ernő szer-
kesztői elveive| szembeni e|lenérzéseit - jo-
got erre töbQek között azért is érezhetett, mi.
ve| az e|őző években, több a|kalommal is ő
segítette ki anyagi bajaiból a Nyugatot. Mive|
pedig az év hátralévő részében elképzelései-
nek egy része, osvát e||enkezése miatt nem
te|jesÜ|t, az év utolsó napján a Világ hasábjain
sérelmeit a nagyérdemű tudomására hozta _
személyeskedő és sértő hangnemben. osvát
ezt - ugyancsak a Világfoan _ Íebruár har-
madikán visszautasította; a sére|meket már
csak párbaj útján |átták e|intézhetőne.k. Erre
hatodikán került sor, majd Hatvany magára
hagyta a korábban á|ta|a támogatott |apot. Az
összecsapás igazi á|dozata mégsem a párbaj
résztvevőiből kerü|t ki: Magyar Mór, aki a
Nyugat lroda|mi és Nyomdai Részvénytársa.
ság igazgatója vo|t, a várható bukás s befek-
tetett vagyonának e|úszása miatt január 13-án
öngyilkos lett. A Íolyóirat azonban mégsem
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szűnt meg, lgnotus és Fenyő Miksa e|őterem-
tették a fennmaradásához szŰkséges össze.
get, osvát Ernő pedig szerkesztqtt tovább,
mint annak e|őtte.

Babits Miháy a fenti csetepatéban nem vett
részt. KapcsoIata Hatvanyval egyébként is
kissé e|lentmondásosan a|akult. Már korábban
is vo|t némi vita közöttÜk Gyu|ai Pá| megítélé-
se kapcsán, de azért Hatvany Lajos, amennyi-
re képes volt rá, segítette a költő Íővárosba
kerÜlését és elismertetését' Babits Mihá|y ezt
awa| igyekezett megköszönni, hogy részt vál-
|alt a Hatvany álta| tervezett tanÜgyi számbó|
-  ame|y  végÜ l  mégsem j e l en t  f f l eg . t t s t

MeggyőződéséveI  e||enkező  vé|eményre
azonban nem vo|t haj|andó, ez kiderÜ| azokból
a sorokbó| is, me|yeket válaszu| írt, amikor a
báró e|kÜldte neki német nye|vű, Íi lo|ógiáról
szó|ó könyvét:

,,lgen tisztelt Uram!"
Nagyon k ösz ön öm a kedves f igye|met

ameI lyeI  D ie  WissenschaÍt  des n icht
Wissensweren c' könyvének új kiadását ne-
kem megkü|deni szíves vo|t'

A könyv minden sora végtelenü| érdeke|t, s
a|ig tudtam |etenni kezembő|. Ezekrő| a kérdé.
sekről magam is sokat gondo|koztam, s va|i-
ban ta|án a gondolata ink nem is  á||nak o ly
messze egymástó|, mint gondolná'

A könyvben azt tartom Íőként eredetinek és
érte|mesnek, hogy a kérdés é|ét az arkeo|ógia
tú|kapásai e|len Íordítja, míg eddig inkább a
nye|vi szórágást gúnyo|ták és a reáliákat mint
valami szép dolgot ál|ították ewel szemben.

Ha a Íilo|ógia tudományos értékeire nézve
nem is értek onne| te|jesen egyet (va|óban
nagy fontosságúnak tartom a |egaprólékosabb
fi|o|ógiát is, mint adatgyűjtést egy |eendő |é-
lektan, zseni. és néplé|ektan számára) - te|-
jesen csatlakozom onhöz akkor, mikor a fi|o-
|ógia iskolai szerepléséről van szó és öröm-
mel tapso|ok onnek, mikor Sappót védelmezi
ama morá|is szamarak e||en.

Még egyszer köszönve kedves ajándékát
maradok az on nagy tisztelője és kész híve:
Babits Mihá|y.''t'ut

A Hatvany-osvát afÍér bizonyos vonatkozá-
sai 1912.ben átkerÜltek a Huszadik Század

lapjaira, a Társadalomtudományi Társaság
lrodalom és Társadalom címen előadássoro-
zatot tartott s az előadásokat a |ap közölte.
Valószínűsíthető, hogy nem nyerte el Hatvany
Lajos tetszését áz sem, amikor Babits Mihály
előadásában azt ha||hata/o|vashatta:,,[...] an-
nál kivá|óbb művész va|aki, menné| jobban el-
len tud ál|ani az őt környező társada|om hatá-
Sának''.(.')

Ahogyan az Újpesti gimnázium tanári kará-
ban, Úgy a Nyugat írői gárdájában is ta|ált
Bab i ts  hű barátokat .  Sch öpÍ| in A ladár  és
Móricz Zsigmond nevét kel| először említeni
- ve|Ük most nré|yÜ|t e| ismeretsége'

Babits Mihá|y Újpesti kö l tő i  jeIenléte az
1911. szeptember elsejei Nyugatban megje-
lent versekke| kezdődött. Ezek a Levél Tomi-
ból, a Szent Mihály, a Bolyai, a Cigánydal és a
Spteen vo|tak. Mint közismert, a kö|tőt egy-
egy Vers témája sokáig fog|alkoztatta, a kezdő
ál|apot és a végső Íorma, megfogalmazás kö-
zött olykor hosszabb idő telt el _ ezek a Ver-
sek is korábbiak voltak, ahogy az újpesti él-
mények je|entős része is csak távozása után
nyeri végső alakot. Az öt vers egyÜttes köz|é-
só azt mutatja, hogy a fo|yóirat szerkesztői
nemcsak Íe|ismerték Babits Mihá|y tehetségét
(hiszen aztmár korábban osvát Ernő megtet-
te), hanem saját táborukba is fogadták s min.
dez nem az érintett el|enére történt.(.')

Az  egyetemi  évek aIat t  Bab i ts  Mihá ly '
Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső Szoros
barátságot kötött egymással. Ennek a sze||e-
mi köz össégnek a vonzása később, ahogy
életÜk egymástó| eltérően a|akult, csökkent,
de azért mindig figyeltek egymásra s tudósí.
tot tak é|etÜk egy-egy nagy ÍorduIatáró| '
Juhász Gyu|a, aki ekkor Szako|cán tanított,
hasonló he|yzetben reagá|t a LevélTomibólcí-
mű versre:

,,Kedves Mihá|y, azidő és tér szörnyű távol-
ságain keresztÜl végre érzem a percet, ame|y-
ben messzirő| kezet ke|| fognom Ve|ed, a régi
bajtárssa|, a régi baráttal. Tomibó| írok, Sza-
koicáril, a morva sorompó mel|ől és te megér-
tesz. Évek e|őtt te írtá| és érezté| így: Tomiba
menve, Fogarasra. o|vasom-új, |egújabb ver-
seidet és siívem Íeléd dobog, régi nagy barát-
ságga|, Újult szeretette|. Követ|ek a számkive'
teJue, noioog előd, aki már az ország szívébe
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jutottál, jó későn, de végre mégis igazán, örö-
kösen. Sokat gondo|tam rád Ío|yton, verseid
sorait isméte|ve magamban, magányban, zaj-
ban, szÜlővárosomban, második hazámban, a
víg Váradon - és most, Szako|ca végre meg-
szó|a|tatja a |evé|írót, megtöri a baráti ha||ga-
tást [..'1".t'st

Koszto|ányi viszont, akive| ekkor ismét több
|ehetősége vo|t szemé|yesen ta|á|kozni, de.
cember e|ején Szabadkára hívta,  a  L loyd
Társaság esté|yére, fe|o|vasni. Karinthyval
hármasban e|  i s  utaztak,  a  t ö r téntekrő|  a
Szabadkai Hétfői Hírlap 11 -i száma tudisított.
Kosztolányi egyébként a következő évben az
Élet című lap számára riportot készített rákos.
paÍotai lakóhe|yéról is.

Korábban, őssze| Babits Mihá|y Szekszárd-
ra is el|átogatott, aho| a Szekszárd-Tolname-
gyei Nőegylet 50 éves jubi|eumán Prológgal
vett részt. Az előkészÜ|etekrő| a családi |eve-
lekből és a he|yi Iapokbó| értesÜ|hetÜnk: ,,[.' ']
Tudná|-e szerezni Misi egy a zene muzsájá-
nak megÍele|ő képet. A Török ottóné |esz ez a
nőegy|et esté|yén S nem tudja, hogy mi|yen to.
alett kel|ene ehhez. Ugye görög? K|eiber Gizi
|esz a szeretet asszonya. En eddig úgy vo|t,
hogy rózsa |eszek, de hogy Anyi i|yen beteg s
nekem meg annyi a do|gom vég|eg |emond-
tam ró|a. Nem érek én rá most ruha után járni

[..'] Ha tudsz valami mÚzsás képet vagy utasí-
tást kÜ|d e| vagy írj ró|a, kÜlönösen a ruha szí-
nezetét nem tudja lrénke vitt e| tőlünk egy mi-
to|ógiát, de persze abban is színte|enek a ké-
pek [...]." '*

A Íelo|vasott vers valószínűsíthetően Ujpes-
ten/Rákospa|otán ke|etkezhetett s mive| hoz-
záÍérni nem egyszerű, á|ljanak itt sorai:

PROLOG

Régen - tisztelt közönségl _
szokás vo|t, azt hiszem,
hogy trombiták köszöntsék
színedet a színen.
A régi korra ráva|l,
hogy minden tarka volt:
ma nem jön trombitáva|
a fe|emás hero|d.
Ma - feketébe' persze -

egy Úr j ön, mint pro|ig;
unalmas, hosszú Verse
szt1án szinte kilóg.
És ím _ ijedve néz szét
zavart tekintete
|átva, hogy eriyhe részvét
hány embert csalt ide'
Segé|yÜ| ennyi néphez
me|y múzsát híjon ő?
A Íérfi másra éhez
és másra vágy a nő.
Péter már unja látni,
mi Pá|nak élvezet:
hogy ígérjÜnk ma hát mi
mindennek kedveset?
Nem is elég egy mÚzsa:
legyenek mind ma itt,
mint csokorban a rózsa
tarkítja társait'
Kinek-kinek mi tessék,
Iegyen százféle szép
(s ha tarka, akkor lesz szép
a csokor és a kép.)
Kilenc |eány a múzsa
vagy isten tudja hány?
Jöjjön ma koszorÚzva
mind a kilenc leány.
S köztÜk egy égi asszony
(mint hold és ki|enc csi||ag)
nevesen és muIasson
azokért, akik sírnak.
Mert nem bús, könnyben ázott
asszony a Szeretet:
víg s hogy körötte mások
nevessenek, nevet,
táncba vegyÜ| szivessen,
múzsák között mulat,
rózsák között vörössen
rózsának ÍeIgyuIad.
Mint ujho|d jő az égre
mé|ázva is vidám
és a naptó| az éjbe
fényt lop be dé|után
s a bÚs éjben e fénynek
je|éveI integet
s varázso| a szegénynek
zsebébe kincseket,
mosolyg a sírók közt is,
mint fe|hők közt a ho|d
s gyémánttá |esz a könny is

'$,rlt:
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amerre csak mosolyg
és szeret minden Szépet:
a csokrot és a képet,
az édes é|etet,
a táncot és a rizsát.
mert |egíőbb múzsa múzsák
közt ő: a Szeretet!(.')

A Nyugat me|lett azonban más orgánumok
is  szívesen k öz ö | tek vagy k öz ö | tek vo lna
Babits írásaibó|. SchöpÍ|in A|adár kérésére
1912-ben verseket adott a Vasárnapi Újsag-
nak, de az ismét je|entkező Pethő Sándor invi-
tálásának nem engedett: kéziratát nem közöl-
te az Élet'

Az októberi első Nyugatoan megje|ent ver-
ses Babits.mŰ A vihar címen, a későbbi me-
sejáték A második ének egy részlete vo|t.
Emel le t t  k ö z ö | t  egy szín ikr i t i ká t  i s ,  címe:
Ödipusz kirá|y, Egy régi, egy új.

A csa lád i  leve lekbő|  az derÜ| k i ,  hogy a
szekszárdi rokonság sokat aggódott miatta:
kíváncsiak vo|tak arra, hogyan tudott beren-
dezkedni, talá|t-e jóindu|atú segítséget a ko||é-
gák között, keresett.e jó étkező he|yet s pénzt
kÜldtek neki. Apróbb haszná|ati tárgyait s ru-
háit is megkapta s |e|kére kötötték, hogy Íűt-
tessen rendesen. Ta|án a Íé|tés is hozzájáru|t
ahhoz, hogy Angyalka október 29-én Íe|uta-
zott Budapestre, a|udni ugyan az Aréna útra
ment, de nyilvánva|óan szemrevéte|ezte test-
vére körÜ|ményeit Újpesten és Rákospa|otán
is.(tt)

A november e|sejei Nyugatban o|vasható
Bab i ts  Mihá ly  fontos  tanuImánya Az i f jÚ
Vörösmarty (me|yrő| egyik Szekszárdra írt |e-
ve|ében is em|ítést tett) s dispu!ája M(jvészet
és szabadság címme|. Ebben ő válaszo|t a
Népszavának,  t öbbek k öz ö t t  így:  , , [ . ' ' ]  Az
iránymű nem művészet [.. .] követe|em ma-
gamnak azI ajogot, hogy ne kelljen tartoznom
semmiÍéle klikkbe, aho| a szabadságot meg-
kötik' Nem is vagyok tagja egyiknek sem' A
kongregációnak persze |egkevésbé.''

Móricz Zsigmond, akinek ekkortájt je|ent
meg új regénye (Az lsten háta mögött), e|kÜld-
te azt Babitsnak s november e|ején újbó| meg-
hívta magukhoz.tzs) A ta|á|kozásra azonban
nem egyhamar kerÜ|hetett sor, mivel a hónap
k özepén a meghívott  inÍ luenzás |et t :  csak

munkahe|ye és lakóhe|ye között köz|ekedett.
Betegsége miatt nem tudott elmenni a novem.
ber 20-i, a Vígszínházban tartott Miricz-mati-
néra Sem.('o)

Az 1910-es években Babits Mihá|y egyik
központi témája vo|t Pető{i Sándor e|he|yezé-
se a magyar iroda|mi hagyományban. Evve|
természetesen saját maga s nemzedékének
he|yét is  kereste.  Megá||apítása i  a|ka lmat
szolgá|tattak jó és rosszindulatÚ félreértésekre
is, melyek Petőfi és Arany című tanu|mánya
körü| sűrűsödtek. így, Fö|dessy Gyu|a egy po.
lemizá|ó könyvet írt _ erre a novemberi má-
sodik számban egy kis cikkecskéve| vá|aszolt
(PetőÍi)' Egyik elődjét pedig Vörösmartyban
ta|á|ta meg, az ezévi uto|só Nyugatban közre-
adta ró|a szóló második tanu|mányát: A féfi
VorösmartyL.

Babits Mihály az év Íordulóját Szekszárdon
töltötte. De mielőtt eIutazott voIna, átadta a
Nyugatnak nove||áját, mely a Líra, kalendári-
Um, mese, Vers, kabala címet kapta s megje.
|ent a január e|sejei számban. Hosszabb idő
óIa ez vo|t az első, ismét költői je||egű munká-
ja, bevezető soraiban p|asztikus képét adta Új.
pesti é|ményeinek:

,,Kedvem van írni, és még nem tudom, mit
írok - vona|zott papíros van e|őttem, va|ósá-
gos i rka,  minden vona| egy-egy sín,  és az
egész papiros egy-nagy Íehér pá|yaudvar, ho-
va, hova indu|jak ezeken a síneken? Végte|e-
nÜl  szomorú vagyok,  te l jesen egyedÜl ,  az
imént vo|t ná|am egy barátom, és soha ennyi-
re nem lá t tam, hogy n incsenek baráta im,
eszembe jutott valaki, akit nagyon szerettem,
és aki tán mindenKi közt |egjobban szeretett,
mint ahogy a vadászok szeretik |egjobban az
á||atokat - és akihez minden kétségbeesett
és szenvedélyes köze|ség sem tudott köze|-
hozni, e|őttem az őra, e|őttem a naptár, az őra
estét mond, a naptár decembert, egy év! Egy
éwe| megint szomorúbbak |ettünk!

Mintha nagyon vén volnék, és örök időtől
ü|nék itt az íróasztal fö|ött, és szakállam.talán
már át is nőtt az aszta|on, és ha fel akarnék
ke|ni, ezer vén és Íehér szálát fájva kgllene e|-
tépnem'

Az egész eddigi életem eltörött' Mindent e|-
hagytam, és most megint mindent e|Ü|ről kel|
kezdenem, mint már annyiszor. ElÍoszlott a

!,,,..,
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lelkem, mindenÍe|é, darabokba, nagy messze-
ségekbe, alföldekre, havasok közé, hoztam-e
még valamit be|ő|e. Vagy csak egy özvegy
test az, ami itt Ü|, és megtartotta régi szokása.
it: mozog, olvas, beszé|, ír, mint egy masina,
és nem veszik észre, hogy nincsen le|ke' Mint
akinek mesze ment a hitestársa, Amerikába,
és sohasem Íog visszatérni; nem tartják öz-
vegynek, pedig azmár, örökre'

Lassan jár az órám, és vagda|ja az időt,
egyÍormán, mint bo|tos a sza|ámit, i, mennyi-
re jobban szeretem a naptárt, mint az órát.
Mért nincsenek Ünnepórák és Ünneppercek,
amikor naponta egy-egy percre [...]".

Az 1912-es év Babits Mihá|y számára szo.
morúan kezdődött '  Január 19-én nagyanyja,
Kelemen JózseÍné Rácz lnnocencia nyolcvan
esztendős korában tÜdőgyúladás következté-
ben e|hÚnyt. Temetésére Szekszárdra utazott,
emiat t  az  akkor  hazzá  k i |á togat i  Mór icz
Zsigmond nem találta otthon. Gyors távozásá-
nak okát megtudva, Hendel odön, akive| ko|-

JL.\*^lí ), 4,+I *b;i1) "Jt+d.,. !*.íÍ, * tJ*.!.Ü,^r,;.,"*$ w
i; f9.j .i'^it.^' ^''-+"* ^ü -
)'c;;p, L- * *-\t )*"*)*01..l )i..!*.,
t; , .!,.Ld.r, !^1a *'*il*"1.{,!-i"!.& i
\^.,- *qlo;l"o r['éil{ * *",^y(
.J.X-, 

f-,.-t&.

Részlet Klima Lajos igazgató áItal írt jegyzőkönyvből.
Aláírók a tanári kar tagjai, közttjk Babits

|égái közÜ| a legbarátibb viszonyt alakította ki,
a kÖvetkező sorokat kÜldte neki:

,,Kedves Barátom!''
Azt hittem, Íe|o|vasni mész, mikor szomba.

ton futtában e|utazásodró| szó|tá|. Most tud-
tam meg, hogy temetni menté|.

Apró  gyermek koromban nekem is  voI t
nagyanyám, az eszményi jóság megtestesÜ|é-
se. Vo|t egy Íiókja, csodafiók' Megvo|t ebben
minden jó és szép, amit csak gyerekszív meg-
kíván' Sütemény, árpacukor, csoko|ádé, na-
rancs, képeskönyv, orvosságos skatu|yák, síp,
trombita, vasúti jegyek. Es ha valami nem vo|t,
csak kívánni ke||ett, másnapra ott termett.

Régen vo|t, hogy becsukidott e|őttem ez a
Íiók _ örökre, mégis ma is érzem azt a szo-
morúságot, ami akkor be|ém vágott, mintha
megsejtettem volna micsoda kincsek vannak
az ismert fe|szín a|att abban a fiókban.

Képzelem veszteségedet, aki Íe|fedezhet-
ted ezeket a leki kincseket.

Résztvevő szívvel vagyok
Veled.

|gaz híved:  HendeI
odön.''.'u,

Ebben az időben Babi ts
Mihály már hosszabb ideje
íogIalkozott a vi|ágirodalom
egyrk Iegje|entősebb kö|tőjé-
vel, Dantéva| s kÜ|önösen Íő
művének, az lsteni színjáték-
nak |eÍordításával. Az első
rész befe jezésére már Ú j .
pesten kerÜ|hetett sor, min-
denesetre a végső s imítá-
sokra b izonyosan,  az e lké-
szÜ|t részeknek köz|ési |ehe.
tőséget 1912 e|ején keresett.
Február  másodikán Fenyő
Miksa arról értesítette, hogy
a Nyugat |egköze|ebbi mati-
néján a Dante- fordításbó|
szeretnének részleteket. En-
nek idejét március tizedikére
tűzték ki, e|őtte való napon a
kö|tő az úpesti .  gimnázium-
ban a k övetkező sorokat
kapta:

,h-J^a
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,,Mé|yen tiszte|t Tanár Ur!''
Abból a köztudomásÚ do|ogból fo|yó|ag,

hogy on vasárnap a ,,Nyugat''-matinén Szere-
pe|ni Íog, szÜkségesnek tartuk Íigyelmeztetni,
hogy eme szándékáró| tessék letenni, ha nem
akar  egy ant ikIer iká| i s  tÜntetés tá rgyává
|enni.- Nagyon sajná|nik a ,,Nyugatot'', ha i|y
b|amage érné, de nem tűrhet jük,  hogy egy
egyén a kö|tészet glóriájával övezve |egyen, ki
önző érdekbő| egy titkos maffia, egy val|ásos
k|ikk: a Mária-Kongregáció lovagjává ved|ett,
noha egy igazi ko|tői lé|ek piszkos emberi do|-
gokon,  érdekeken fe|Ü| ke|| ,  hogy emeIked-
jék,- Hova jutott vo|na a vi|ág.|itteratura, ha
egy Heine, Vagy PetőÍi is így megalkudott vo|-
na a Sorssa| ._ lsméte|ten f igye|meztet jÜk,
hogy eme szándékáró| tegyen |e!

300 szabadgondoIkodó diák.''(,u)

A Íenyegetés vagy provokác ió  e l lenére
másnap nem történt semmi, A Nyugat hírei-
ben ezt olvashatjuk:

,,[..'] Rövid és finom bevezető szavak után
magát a kö|tőt szó|a|tatta ffieg, - o|yan Íordí-
tásban, me|y a magyar írásművészet történe-
tében dátummá teszi a napot, ame|yen nyom-
tatásban á|| majd az olvasik előtt. Amit korok
és fö|dek szépségét a katho|icizmus magába
szítt: mind rajta szivárvány|ik a régi remek ez
új magyar zománcán [.'.]' '. ' ',

Erre az e|őadásra a kö|tő édesanyja és
|ánytestvére is Íelutazott' A felo|vasás sikert
aratott, Fenyő Miksa szÜkségét érezÍe annak,
hogy örömét megossza a kö|tővel:

..Kedves UramI RendkívÜl örÜ|tem a Dante
fordítás sikerének és nagyon szívesen tiszte-
|em ont. Fenyő Miksa:''('u)

Nyi|ván a kedvező fogadtatásnak vo|t kö-
sz önhető ,  hogy az  ápr i l i s  16- i  Nyugatban
hosszabb tanulmány je|ent meg Babits műhe-
lyébő| Dante fordításáról s három mutatvány
is :  a  Poko|  5 '  és 25 '  s  a  Parad icsom 33.
éneke. Ez azI mutatja, hogy nem sorrendben
ha|adt a fordításban, tanu|mánya viszont -
természetesen korábbi eredményeit össze-
gezve - Újpesti évéhez köthető.

A Babits-|eve|ezésben ta|á|ható egy |evé|
191o. Íebruár 17-i dátum ma| az Újpesti Köm(j.
velődési Köfta|. Mive| azonban a |evé| címzé-
se egyérte|mű (Tekintetes Babits Mihá|y tanár

Úrnak, He|yben), az évet va|ami tévedésnek
kel| mínősítenünk s a hónap a|apján az 1912-
es éVre (az e|őző év februárjában ugyanis
még Fogarason |akott) datá|hatjuk a követke.
ző sorokat: .

,,F' hó 15.-én tartott Íe|olvasásáva| Körünk
tagjai- és vendégeinek igaz műélvezetet nyúj-
tott.-

Ezen kegyességéért fogadja az ,,Újpesti
Közm. Kör'' vá|asztmánya nevében és megbí-
zásábó| há|ás köszönetÜnket.-

Kiváló tíszteIettel.''(29)
Talán ekkor is a Dante-fordítás egyes ré-

szeit o|vasd Íe|, munkája iskolai barátai e|őtt
nem maradhatott titokban' De az is e|képzel-
hető, hogy a Laodemeiabi| hangzottak fe|
rész|etek; a Íe|o|vasásri| volt Íogarasi tanár-
társa, Friedrich András leve|éből is értesÜ|he-

.'JÜnk't.ol
MűÍordító i  munká,ssága meI le t t  öná|| i

művei is keletkeztek Ujpesten. lgy pé|dául a
Nyugat február 16-i számában megjelent két
kis kritikája: az egyik Szép Ernő Énekeskönyv,
a másik Riedl Frigyes Három jellemzés címŰ
kis köteteitő|. írt Móricz Zsigmond meséirő|
(Boldog világ, március 16), Leopo|d Lajos új
könyvérő| (A presztízs, május e|seje), a Jókai
művek o|csó sorozatári l  (uott.), Browningról
és a  ko| .ozsvár i  szín i tá rsuIat  e|őadásár i I
(május 16) '

A Nyugat me||ett Babits Mihá|yt szerzői so-
rába hívta az lrodalomtorténet is, rne|yet ekkor
Pintér Jenő szerkesztett. A májusi ÍÜzetben
Börocz Marcel|: Ferencesek a kozépkori
magyar irodalomban umŰ könyvérő| írt bírála-
|ot '  Balassa József is megkérte, hogy egy
álta|a szerkesztendő diáknapIár részére adjon
írást - e kérésnek is e|eget tett.

Kenyérkereső és iroda|mi munkája mellett
az 1912-es év ápri|isáti| kezdve újabb gondja
akadt: kiadót ke|lett ta|á|nia Íordításának meg-
je|entetésére. A Révaiva| és a Frankllnna| is
tárgya|t, végÜl az e|őbbi me||ett dönt ött. Ki.
adás e|őtt, ez év őszén, míg Babits Mihá|y az
újpesti főgimnáziumban do|gozott, több |eve|t
is vá|tottak az ívek és az i||usztráciik nyomá-
sáva| kapcso|atban. A korr igá|ást a Dante-
kutató Kaposy JózseÍ válIa|ta.(3')

A,,vérvörös csÜtörtök'' hatására keletkezett,
a június e|sejei Nyugatban megje|ent Verse, a
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Május huszonharmadika RákospaloÍán. Mive|
soraiban jelen van bizonyos politikum, a kora-
be|i s a későbbi sajtó is megpróbálta kisajátí.
tani. A Népszava köz|ését Babits Mihá|y a kö-
vetkező Nyugat Önkommentár címŰcikkében
utasÍtotta vissza, mondanivalóját így össze-
gezve:

,,[.. .] hű katonája akarok lenni a j övendő
Magyarországnak, meIynek igazságta|ansá-
gok, e|őíté|etek és hazugságok helyett őszin-
teség, szeretet és szabadság lesz az a|apja.
Gyáva nem Vagyok, ha új á||apotot kívánni for-
radalom: Íorrada|már vagyok. De semmi kö-
zöm pártokhoz: s kivált ahhoz a párthoz, me|y
mikor saját Íele|ősségére közös akciót nem
mer csinálni, egyéni felelősség harcába uszít.
ja a szegény, vég|etekig felizgatott népet.''

A június közepi Nyugatban megjelent még
két korábbi ke|tezésű műve: Mese a nagy.
világrólcímű párbeszéde, me|y később Játék-
fÍlozófia néven |ett ismertté s Á zengő szobor
dala címŰ Verse.

,Babits Mihály a tanév beÍejeztéve| haza-
ment Szekszárdra. A jÚlius elsejei Nyugatban
olvashatjuk nekrológjá| Kun JózseÍről, aki sze-
gedi tanártársa vo|t _ ennek megjelenése
idején utazhatott. Ujpesti barátságairó| ponto-
sabb képet ekkor kaphatunk, hiszen a Sze-
mélyes érintkezést a fö|drajzi távo|ság miatt
Íe|vá|totta a |eve|ezés' Ahogy már korábban
vo|t  szó  ró la .  e lsősorban Hende| odon és
Komjáthy Aladár vo|tak azok, akikke| köze|eb-
bi kapcso|atba kerü|t, az á|ta|uk írt sorokban
ragaszkodást  és szeretetet  f igyeIhetÜnk
rTleg.rszt

Nyári szabadságának egy részét ismét itá|i-
a i  k i rándulásra haszná l ta  fe l .  Ve|encében,
Ravennában, Firenzében és Assisiban bizto-
san járt, ezt az innen kÜldött |apokbó| tudjuk.
Augusztus e|ején azonban márismét Szek-
szárdon vo|t s csak augusztus 29-én utazott
vissza Budapestre. Mive| munkahe|yén, az Új-
pesti gimnáziumban _ ahogyan erről már vo|t
szó _ nem érezte jó| magát, többek között ar.
ra is Íe|haszná|ta a nyári szünetet, hogy elkép-
ze|éseinek megfele|őbb he|yet keressen. Eb.
ben segÍtsé$et kapott Dienes Pá|tól, akit szek-
szárdi rokonsága révén ismert meg s akive|
barátságuk egyik mega|apozija közös mate-

matikai érdek|ődésÜk vo|t. Dienes Pá| a tisztvi.
setőte|epi gimnáziumban tanított s összeis-
mertette Gaál Mózesse|, igazgatójáva|, aki
szívesen maga mel|é vette voIna az egYre
ismertebb kö|tőt' 1912 szeptemberében azon-
ban ez még nem sikerÜlt'('.)

A|ig érkezett vissza Babits Mihá|y Szek-
szárdró| Pestre, már feladatok várták. Még a
nyári szÜnet alatt kérte meg Pintér Jenő, hogy
az lrodalomtorténet számára írjon kritikát két
Új műÍordításkötetrő|: Umberto Norsa PetőÍi-
kötetérő| és Gigante Silvino magyar népdal-
gyűjteményérő|. E bírá|at Magyar iroda|om
ltáliában címme| meg is jelent'

A szeptember 16-i Nyugat Merceria című
versét közölte, mely egy friss o|aszországi é|-
ményt Íoga|mazott meg. Ebben a számban o|-
vashatjuk oszi harangozó című kö|teményét
is. Szeptember végi névnapján sokan köszön-
tötték, barátja, Hende| ooon rajzos jókívánsá-
gokkal kedveskedett neki.

Az október e|sejei Nyugat hozta Magántu-
dósok című tanuImányát ,  melynek nagy
visszahangja támadt. Leve|et kapott Móricz
Zsigmondtó|(.o) és Fitz JózseÍtő|(.u), utóbbi
hosszú o|dalakon át értette magára a tanul-
mány szavait. Az október 16-i számban pedig
Elek Art(lr osztotta meg az o|vasókka| Babits
tanu|mányának o|vasása közben támadt gon-
dolatait.

E hónap közepén a költő az a|ábbi sorokat
kÜ|dte Szekszárdra:

,,Kedves Anyikám!
Bocsássatok meg. Nekem magamnak tet-

tem a legrosszabbat azza|, hogy ily soká nem
írtam, mert azóta Ío|yton bántott, gyötört az a
gondolat, hogy írnom ke||ene, de az én gyak-
ran e|őÍorduló érthetet|en le|kiá|lapotaimnak
egyikében megint hetekig teljesen lehetet|en.
nek éreztem azt, hogy tol|al a kezemben az
íróaszta| elé Ü|jek. Egyébként is nem vo|tam
normá|is állapotban az egész két héten, senki-
vel sem ta|á|koztam (Dieneséket kivé've) és
nem tudta rászánni magamat, hogy Budapest-
re bemenjek. Végre azt |ett belőle," hogy úgy
|átszik ez a rossz hangu|at csakugyan beteg-
ség vo|t, ma megint visszaestem a náthába,
köhögésbe, úgy hogy megtettem azt, amit Új-
pesten létem óta még nem tettem: nem men-
tem isko|ába [...1rssl

I
I
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ii,
li'

Betegségében egyÜttérző barátja is oszto-
zott:

,,Kedves BarátomI Szánakozó szívve| érte-
sÜ|tem tegnap betegségedrő| .  Szeretnélek
meg|átogatni, de a torkomma| vesződöm, aztkÚrá|om dé|utánonkint, hogy kihúzzam vasár-
napig.

Bánt a |e|kiismeret, hogy nem beszé|te|ekjobban rá az otthonmaraóás,a a mÚ|t héten
|9seo könnye|mű egészségest, én a tapasz-
talt nyava|yás:

Bízom azonban abban, hogy játszva lerá-
zod a bajt Magadról s mihamailátunk.''

. ,,Édes Barátom| |gazán sajnál|ak' Ma azon-
ban nem kereshet|ek fe|, négy óra nyomja vál-
|amat. Nehogy e|jojj, amíg ógos'en nem csi|-
lapodott meg a kögöhéseó 1tl xutomoen, íoé.
rem, karhata|ommal szál|ítlak haza, Ne jáTsz
az.egészségedde|. Legyek ijesztő pé|da előt-
ted' Esténként igyá| pemeteiű teát.. Éiszakára
tégy a me||edre hideg borogatást s egy 'ia,:^)
törÜlközőve| kössed |e. Amint lehet fe|keres-
lek.

Szeretettel ö|e||ek' Hende| Ödön.''..',

Az 19.|2-es év Íolyamán _ már csak sze-
mé|yes je|enléte miatt is - Babits Mihá|y is-
mertsége Ío|yamatosan nőt t .  Erre uta|nak
azoK a levelek is, me|yekben példá uI Gömöri
Jenő Tamás a Modern Konyvtár részére köte-
tet kért tő|e, vagy Ady Lajos szöveget egy
á|ta|a szerkesztendő sti|isziixana. De-arri|-ii
értesü|hetÜnk,  hogy a brassó i  |eányegy|et
Babits-matinét szándékozott tartani s ehhez
verset kértek tő|e.

vében a következőket olvashatiuk:
,,[...] Babits Mihá|y r' tanárt á n'. minisztéri-

Um az Újpesti á||. főgimn áziumbőI a bpesti X'
ker. tisztvise|őte|epi á||' főgimnáziumhoz saját
kére|mére áthelyezte. E kivá|ó tehetségű, pá-
ratÍan szorgalmú, s hivatását pé|dásan te|jesí-
tő tanár távozását az intézettd| őszinte szivve|
sajná|juk. Erős egyénisége, mé|yen s me|egen
érző szíve maradandó nyomokát hagyon 'a-
ga után tanártársai s a tanuliifjúság ielkében
[ . .  . ] "

Ugyanebbő| az évkönyvbő| még azt is meg-
tudhatjuk, hogy novembr .l5-íg tanított Úipeó-
ten s a tanév kezdetétől a magyar és latin tár-
gyak tanítása me|leit tovább vezette az ön-
képzőkört, valamint az |. a. osztá|yfőnöke |ett.
. Távozásáva| kapcso|ata nem izakadt meg
Újpestte|, ezt szinten a Babits-hagLyaték |eve-
lei mutatják: főbb partnerei a koráóbiak' Amí-
rő| sző eset: ,,bÚcsÚ|akomája'', a Poko|-fordítás
1egje lenése,  annak propagá|ása,  Hendel
o!Ón betegsége, a régi munkahely új hÍrei,
szÜnidei programok és látogatások' Úi.tartat-
mat nyert ismeretsége Komjáthy Aladárral; a
Tlmár Virgili tanár-diák viszony igazi, mé|y ba-
rátsággá ekkor vá|t _ miközben kis körÜk |as-
san kibővü|t Dienes Pá||a|, Szitasi Vi lmossa|,
később Szabó Lőrinccel: ennek nyomai fény-
képen is Íennmaradtak (pé|dául aion, me|yen
Bab i ts  Mihá ly  D ienes Pá| la l  és Komjá ihy
A|adárral a Gambrinus étteremben |átható,
vagy melyen Szabó Lőrinccel és Komjáthy
A|adárral). Babits Mihá|y 1913-ban, az érett-
ségi idején(.8) öSSzetegeződött tanítványáva|,
aki azonban hosszabb ideig megmaradi még
a,,Mihá|y bátyám'' mel|ett.

Ezek után kövessük nyomon a |eveleket:

Hendel ooon _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1912. nov. 18.)

Az augusztus végi  kudarc e l |enére Gaá|
Mózes nem mondott  |e arr i | ,  hogy a nek i
lagyon szimpatikus fiatal kö|tőt és tanárt saját
ko|légái között |ássa _ október végén siker
koronázta kitartását. 26-án a 148.172' szám(l
miniszteri rende|ette| Babits Mihá|yt a t iszt-
viselőtelepi gimnáziumba he|yezték. Úi aua-
sának elfog|a|ására azonban csak november
közepén kerÜ|t sor. A Nyugatban e bő két hét
a la t t  már  csak egy íráJa jeIent  meg,  az
Anatole France új könyvérő| sző|ő, A kételke-
dés kötelessége című.

Az újpesti gímnázium 191 2/13-as évköny-

' Kedves Mihá|y Barátom! Végte|enÜ| sajná-
lom, hogy nem vehettem részt bÚcsú|akomá-
don és magyar Dantéd szü|etési á|domásán'
Tudod, hogy engem mindenÍéle parányi d.ol-
gok megakadá|yoznak terveimben. Szomba-
ton a déle|őtti négy órám után, dé|után 4.tő|
9ig va|óságos vendégjárás vo|t nálunk a fiam
miatt, meg a nevem napja miatt,'Úgy hogy ki-
lenckor holtra fáradva és némává rekedve
nem tudtam lemenni a vigadóba, pedig inkább

l l
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ott rekedtem Vo|na be a fÜsttő|. Az vigasztal
csupán, hogy ta|án így kifejezésedre jutott az,
hogy nem tekintem búcsÚnak magamra nézve
az esté|yt, hanem ta|á|kozunk ezentÚl is, Dan-
téd szÜ|etésnapját pedig megünnepeljÜk külön
is.

A tegnapi szobafogságom után ma hal|ot-
tam |zidor barátunktó|, hogy hiába keresné|ek
dé|után lakásodon, mert már bekö|töztél. or-
dög vigye az eletromosság századát| Ma iga-
zán visszakívánom a végrende|kezve költöz-
ködő régijó időket.

Nagyon hiányzo| az isko|ában'-
A |akásodat kiírtam. És sziltam a vasúti

postásnak is, aki ,,buzgó munká|kodást'' ígért.
Eg Ve|ed a viszont|átásig. Aranyember di-

rektorodat me|egen Üdvöz|öm.
Olellek: OOon.

Úgy átÍáztam, hogy a Nemzeti Színházná| |e
kellett szá|lnom és forró teáva| Íelmelegednem
egy kávéh ázban annyira, ,hogy hazatérhes-
sek.  l |yen nyomorÚság!  Es ho l  van még a
tavasz, me|y véget Íog vetni ujpesti prométhe.
uszságomnak.

De térjÜnk vissza Dantédra, mert kü|ömben
e|önt a keserűség. Hát hal lom Komjáthyti| '
hogy szebb mint remélted vo|na és roppant
ör ömöd van benne' Szeretette| üdvözö l|ek
harmadik hata|mas könyvszÜ|ötted megjövete-
lén. Sokat szeretnék kérdezni! Lega|ább hogy
|evé|ben hallanék egyet-mást Dantédról. De
tudom most úgyse érné| rá fe|elni. Tehát csak
egy kéréssel Íordulok Hozzád' Ku|dess Siro|á-
nak (Fiume, A||ami főgimnázium címre) is egy
példányt könyvedbő|, ki nagy érdeklődéssel
várja a Nyugat szemelvénye után Íordításo.

dat .  B izonnya l  Íog
írni ró|a va|ame|yik
o lasz  lapban,  ha
nem is  r ög t ön ,  de
biztosan.

Köszönet Norsá.
ért  és Gigantéért .
Ha nem kü|d öm
vissza hamarosan,
azért ne vedd meg
újra.

lsten á|djon.
Szeretette| ö le|-

lek  és vár|ak
k önyva|akban,  ha
már másként nem
lehet.

OOon

Hende l  OOon -

{ , Y
t{
Y

. l

t \ .

1912. dec. 7.)
Kedves Barátom! orömmel vettem Kom-

játhyval kÜldött izenetedet, hogy legköze|ebb
megkü|död Dantédat. Némileg megédesítet-
ted keserűségemet. Mert képze|d, aki napról-
napra türe|met|enÜ| vártam könyved megje|e-
nését, még ma sem |áthattam azt. Az e|ső na-
pokban beteg vo|tam, azért nem mehettem
tüstént Hozzád. A hét elején végre e|ég jó|
éreztem magam és hétfőn délután Hozzád in.
dultam. A vonaton és a vil|amoson azonban

#
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Étleru. Egy humoros postai levelezőIap Hendet Öaöntat

,.,tlendel ooon - Babits Mihá|ynak. (Újpest, Babits Mihá|ynak. (Újpest, 1912. dec' 8.)
Most vettem Siro|a |apját, melyen örommel

jelz i  szép könyved megérkeztét. Fe|aján|ja
Paradinak, hogy ír ró|a |apjában. Köszönöm,
hogy mege|őzté| óhajomaban. I

Siro|a írni fog Neked is.
Olellek: OOOn {

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak. (Úipest.
1912. dec. 13)

.Édes Barátom! SzÜrke hétköznap volt teg-
nap, nekem mégis pirosbetűs Ünnep. Azzá
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tette a könyved, me|yet tegnap Vettem kéz-
hez.

Te|e vagyok gyönyörűségge| !
Végre egy m?gyar díszkiadás, me|y minden

ízében szép' És végre egy. magyar Dante,
me|y minden ízében kö|tői.

Dante nem juthatott e| életében Magyaror-
szágra. Pedig ki tudja mennyi szép álmot szőtt
Marte|| Káro|y társaságában arró| az ígéret
Íöldjérő|, me|yet a Duna öntöz, midőn a német
partokat  e lhagyja.  Nem juthatot t  e l ,  mert
Magyarországot fé|revezette Velencei Endre.
Sírontú|i é|etében se juthatott el eddig hazánk-
ba, az őt megi|lető sze||emi körbe, mert Íé|re-
vezette azt Szász Káro|y.

Akadt végre igazi Vergi|iusa Benned, ki e|-
vezeted őt ide. Es e|mondhatjuk immár a kö|-
tőt variá lva: O beata Ungheria, che non si
lascia piu melmenarel

Mélyrő| fakadó szeretette| köszönöm szép-
séges könyvedet és melegszavú dedikáció-
dat. Határtalan örömet szerezté| vele: És ki-
fogyhatat|an gyönyörűséget.

|sten á|djon' Szívemhez ö|e|lek.
|gaz barátod. Ödon.

Fischer lzidor - Babits Mihá|ynak' (Újpest,
1912. dec. 13.)

Kedves Barátom! Fogadd a tanári kar nevé-
ben há lás  k ösz önetemet kedves a jándé-
kodért, amelyre már eddig is két előjegyzés
történt.

Hogy érzed magad az Új környezetben?
Most már, hogy második vágyad is i|y szé-

pen sikerÜ|t, bizonyára igen jó|.
Szívélyesen Üdvözö| igaz híved: Fischer

lzidor.

Hendel ooon _ Babits Mihálynak. (Újpest,
1912. dec. 14.)

Kedves Mihá|yom! íme az o|asz vá|asz
Schlemmer von S|emil úrnak.

Be|enéztem itt-ott a könyvébe. Leíró é|et-
rajz, az is a gyöngébb fajtából és te|ve hibák-
ka| és egyenetlenségekkel. Erről következtet-
tem a Ró|ad irandó cikkre és így csupán rövid
sab|ónos leve|et írtam. Ha rosszu| okoskod-
tam és nem fe|el meg, írd meg magyaru| a le-
ve|et és postaÍordu|táva| e|kÜ|döm a Íordítást.

Szeretettel ö|e||ek: ooon.

Tegnap kü|dtem egy pár  k ösz önő sort ,
amennyi me||fájásomtól te|t. Remélem meg-
kaptad?

Frencz Géza _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1912. dec. 16.)

Kedves Barátom, Komjáthy Vl||. oszt. tanu-
li átadta nekem az önképzőkör tkp. könyvét.

Szív. Üdvözö| őszinte híved: Frencz

Komjáthy A|adár _ Babits Mihá|ynak. rÚ;-
pest ,  '1913.  jan.  17.)

Mélyen tiszte|t Tanár Úrl Vasárnap dé|e|őtt
az osztá|y Konko|y Thege Mik|ós ismeretter-
jesztő felo|vasására megy, amely 11 órakor
kezdődik. Innen egyenesen megyek a Tanár
Úrhoz és azt hiszem |egkésőbben 1l2 2 óra-
kor már ott |ehetek

Add ig i s  Üdv öz I i  szerető  tanítványa:
Komjáthy A|adár.

Fischer lzidor - Babits Mihá|ynak' (Újpest,
1913.  febr .  10.)

Kedves Barátom! Figyelmességed: a Kunst
Segantini száma nagyon jó| esett. Bámu|tam,
hogy ennyire megjegyezted magadnak, hogy
én kiket szeretek. Fogadd érte hálás köszöne-
tem. Rögtön a rámáshoz vittem és a három
színes reprodukció ezentú| Segantinira és Te
rád fogja napontá, minden fö|kelés után figye|-
memet tere|ni' |gazán nagy örömot csináltá|
nekem.

Nagyon sajná|om, hogy csak utóbb értesÜ|.
tem e|őadásodró|' amit a Ga||ilei körben tartot-
tá|. Nagyon szerettem volna hal|ani' De ta|án
meg íog je|enni va|aho|.

Miita e|menté| már három új tanárt kap.
tunk. De új betegÜnk is van: Nagy Ferenc.
Képzeld ennek is tÜdőcsúcshurutja van.

Fogadd még egyszer há|ás köszönetem
kedves a jándékodért .  Szerető  bará tod:
Fischer lzidor

Hende| ooon _ Babits Mihá|ynak. 1üjpest,
1913. márc. 26.) {

Edes Barátom! Kedves |apodat szombat
délután vettem, Abban a hitben, hogy az ün-
nepeket'Szekszárdon t ö l t öd, nem feIeltem
rögtön. Sajnos a nagyhétre tervezett |átogatá-
somat kereszttjlhúzta egy a|apos meghűlés,

, .'i
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me|y Szerdátó| pár napi fekvésre éS aztán ma-
ródiságra kényszerített. |gaz, hogy megszok-
hattam az í|y meg|epetéseket, mégis roppant
sajná|om, hogy nem kereshette|ek Íe|' Hanem
rnost már itt a tavasz és egy szombat dé|után,
most még nem, hanem ta|án a jövő szomba-
ton (ápr' 5én) betoppanok Hozzád, A|kalmas
nap ez?

Szóva| sokat!
Addig szeretettel ö|el|ek. |gaz híved: odön.
Fe|eségem és Gyuri sokszor Üdvözölnek'

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1913.  ápr .  5 .)

Edes Barátom! Jobban vagyok, de úég
nem jó|. így hát holnap nem mehetek még
hozzád. Remélem jövő szombaton végre sike.
rülni fog. Azért tudatom, hogy nehogy várj
esetleg.

Szeretette| öle||ek: Hende| ooon.

,  Komjáthy A|adár  -  Bab i ts  Mihá lynak.
(Ujpest, 1913. ápr. 15.)

Mé|yen tisztelt Tanár Úrl Kíváns ágához ké-
pest tudatom, hogy vasárnap szerencsésen
megérkeztem és hogy semmi bajom sincS, sőt
kezdek ki|ábolni a meghű|ésbő|'

Mé|y tisztelette| : Komjáthy A|adár'

-  Komjáthy A|adár  -  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Ujpest, . l913. jún. 5.)

Kedves Mihá|y bátyám! Vasárnap déle|őtt
pont 1/2 9 órakor ata|á|kozási he|yen |eszek.
Mózsinak már írtam, azon |eve|ezőlapok egyi.
kén,  me|yet  a  Gambr inusban készítet tek
ri lunk.

A ta|álkozásig Üdvöz|et: A|adár'

'  Komjáthy A|adár  -  Bab i ts  Mihá|ynak '
(Ujpest, 1 91 3. jún. 24.)

Kedves Mihá|y bátyám! A szóbeli érettségi
vizsgálatok 26.án csÜtörtökön veszik kezdetü-i
ket regge| B órakor. Az egész hét azza| telik,
hogy készÜ|ök rájuk, és mégis l3gy érzem,
hogy nem fogok semmit sem tudni. Most már
azonban mindegy: az a Íő, hogy a várakozás
már csak egy nap; a tobbit ,,bízd az |stenség
vezető kezére, s élj az idővel''.

A forró napi viszont|átásig Üdvözöl: Kom-
játhy A|adár.

Komjáthy A|adár _ Babits Mihálynak. (Szá.
pár , . l913.  aug.3. )

Kedves Mihá|y bátyám! Tegnap estefe|é
kaptam kézhez a leve|edet, 7 órakor. Mindjárt
ma koradélutáan sietek vá|aszolni, hogy a
reggeli postáva| e|kÜ|dhessem a vá|aszt.

A regénynek hozzám e|juttatott lapjai már |e
is vannak írva; azt még dé|e|őtt e|végeztem.
Arra a kérdésre, hogy milyen hatást tesz, -
igazán bajosan tudok fe|elni. Lélektani hatást
ter'mészetesen semi|yet sem, mert hiszen az
e|őttem fekvő két |ap a kezdet-kezdete egy
nagyobb regény ouvertureje. Azt hiszem, egy
regényt akárhogy |ehet kezdeni, mert a kezdet
jóságát csak a későbbi részekke| a|kotott har-
mónia adja meg. llyen szempontbó| tehát iga-
zán nem tudok mít  ÍeIe|n i .  Azonban azt
hiszem, ha nem is tudnám, hogy te lírai verse-
ket is írsz, akkor ebbő| a bevezetésbő| |eg-
a|ább i s  gyanum támadna ez  i ránt .  Egy
Dickens, egy Balzac, a regény igazi professzi-
onista nagymesterei sohasem kezdenének
ilyen midon egy regényt. Te be|őled azonban
akibő| csak úgy duzzad a líraiság, mindjárt a
két e|ső |apon egy sereg gyönyörű hasonlat
buggyan ki- az e| nem Íojtható |írai költő ha-
son|atai' Ez a körÜ|mény azonban csak a re-
gény érdekességének eme|ésére szolgál (azt
hiszem ugyanis,,hogy ez a sajátság a regény
további részeiné| is megmarad, mert hiszen
egyéniségedben rejlik) és bizonyos, hogy mű-
ved akármilyen is |esz, akármit is fognak róla
mondani, olyan |esz, amilyen eddig még nem
volt, ami|yent csak te tudsz írni.

Az én szápári időtö|tésem bizony nagyon
egyszerű. E|vezem a napot, a |evegőt, az es.
tét és közbe-közbe olvasgatok. Nincsen szán-
dékomban már hosszabb időt i tt t ö|teni és
szombaton 9.én már dé|után otthon is leszek.
Tehát ha addig még akarsz va|amit kÜ|deni,
hát ugyanarra a címre kij|dd, mint a tegnapi
ajánlott leve|et. A munka |eírt lapjait most nem
kÜ|döm vissza, hanem majd magammal egyÜtt
hozom Íöl.

A levé| többi, rám nézve,,igen kel|emes'' ré-.
szeit jobb |esz é|őszóva| megtárgyalni, mert
valószínűleg te sem írhattá| o|yan bőven és
Úgy, amint szerettél vo|na, és én sem tudnék
levélben kel|ő|eg vá|aszolni, rá, mert már té-
májánál fogva is a tárgy o|yan, hogy szóbe|i
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megbeszé|ést kíván.
KÜ|önben kitartó, kel|emes munkát kíván:

őszinte tiszte|őd' Komjáthy Aladár'

Komjáthy A|adár _ Babits Miháynak. (Új-
pest ,  1913.  szept .2)

Kedves Mihá|y bátyám! Megá||apodásunk
fo|ytán értesítelek, hogy szombaton 6.-án 5
ira fe|é fe|kereslek. ha |átogatásom a|ka|mat
|an lenne, értesíts egy |eve|ező|apon, de érte-
sítsd Szi|asit is (V|||. Rökkszi|árd-u. [!] 17. |v.
2,) aki leve|ezőlapon kért ta|á|kát tő|em, ter-
mészetesen ve|ed egyÜtt, - és én ezt az idő-
pontot írtam meg, mint amikor meglátogatlak'

A t l iszont!átásig Üdvözö| t iszte|ő barátod:
AIadá1.

.  Komjáthy AIadár  _  Bab i ts  Mihá lynak.
(Ujpest, 1913. szept. 19.)

Kedves Mihály bátyámI HétÍőn a mondott
időben nem hiszem, hogy ott |ehetnék, mert
mint ma megtudtam - a tand'Umentesek csak
22, 23, 25-én iratkozhatnak. így csak a jövő
szombaton 27 'én délután Íog|ak fe|keresni, de
csak ,í 12 6 te|é, mert S-ig órám van. Ha az idő-
pont nem alka|mas, kér|ek értesíts.

Addig is Üdvözö| tiszteiő barátod: Komjáthy
AIadár'

Hende| ooon - Babits Mihálynak. (Újpest,
1913.  dec.  '19.)

Kedves Mihá|yom! Végte lenü| sa jná|om,
hogy nem voltam idehaza, mikor kilátogattá|.
AzőIa se voltam távol hazu|ról dé|után várva,
hogy talán Újra ki j ösz. Akkor is csak azért
mentem e| ,  mert  egy iptomi s ö tétség boru|t
ránk a cuciIista Vi|ágsze|lem e|ső csapásaként
és én a sötétséget útálom. Ha sejtettem vo|na,
hogy Te fogsz kárpó|ásképpen fényeskedni
nekem, dehogy mentem volna e|, de Te Bará-
tom azt mondtad, hogy ama hét csÜtörtökjén
kerese| Íel, sőt még meg is írod biztosság
kedvéért, ezért szöktem meg a sötétségbő|.

|gazán nagyon sajná|om, nagyon bánom,
hogy így esett. Annyira szerettem vo|na kissé
beszélgetni Veled. Most már persze készÜ|sz
haza, így még egy déle|őtti kávéházi ta|á|ko-
zásrő| se |ehet szó Pesten. Be kár.

Gyönyörűséggel o|vastam a két szentrő| írt
mé|y e|méikedésedet. Vártam a regényt is, de

Úgy |átszik Komjáthy még nem készÜ|t e| a
tisztázássa|' Roppan kíváncsi vagyok rá.

Képze|d a napokban egy pesti antikvárius-
ná| egy Úr minden áron meg akarta venni a Te
Purgatórium Íordításodat. orömömben majd-
nem bemutatkoztam neki. Ez aiigazi kritika, a
közönségé, és nem a Sebestyén Káro|yoké.
Hiszem is, hogy nem sok Karácsony mú|va
megajándékozod Magyarors zágot a Pu rgatori-
ova| és Paradisova|.

Isten á|djon. Adjon fehér Karácsonyt. És
olyan szép Szi|vesztert, mint az az éjfé|imisés
volt.

OtetteX szeretettel: Hendel OOon.

Hende| ooon - Babits Mihálynak' (Újpest,
1914.  febr .5 . )

Kedves Barátom! Arany bal|adáinak prózai
o|asz fordítását Siro|a művét, tegnap tettem
postára számodra. Verses Íordítást is fog csi-
nálni, ha megszabadu| az Új fiumei olasz szó-
tár magyar-olasz részének munkájától' írj rila
pár sor, ha tetszik a munka._ Le|ki|eg ott vo|-
tam Dante-Íe|o|vasásodon, ha másként nem
|ehetett.- Remé|em vetted karácsonyi leve|e-
met?

Szeretette| ö|ellek: Hendel ooon'

Hende| ooon _ Babi ts  Mihá|ynak.  (H.n '
1914.  márc .  18.  e . )

Kedves Barátom! Késve köszönöm kedves
megem|ékezésedet ,  de nem tudtam merre
jársz. En idehaza tö|töttem a nyarat - a mú-
zeumi könyvtárban. Most megyek egy hónap-
ra pihenni az Adriára. lparkodom még eljutni
Hozzád'

Szeretettel olellek: OOon

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak. (Fiume,
1914 '  márc '  18.)

Kedves Barátom! KészÜ|telek feIkeresni
e|utazásom e|őtt, de kifogytam az időből. |ga-
zán néha megkívánom, hogy véget érjen a
szabadságom és a munkám, hogV |egyen
időnkint szabad napom is, ami idén nem vo|t.
|tl |akom Fiume Kainszerű testvérvárosában
és innen járok de Fiuméba do|gozni. Mihe|yt
hazaiutok, első dolgom lesz kilátogatnÍ
Hozzád.

Szeretette| ö|e||ek: Hende| ooon

.,.'r..*?.ÉB*|r.
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Hendel odon - Babits Mihá|ynaK. (Fiume,
19.14.  márc.  20 ' )

Kedves Mihá|yom. Most veszem a hírt nagy
sajná|kozássa|, hogy a napokban nálunk vo|-
tá| '  lgazán roppant sajná|om, hogy már má-
sodszor hiába keresté|, és nem tudom megbo-
csájtani magamnak, hogy nem értesítette|ek
rögtön eIutazásomró|.

Szeretette| ö|eIlek: ooon.

Hendel ooon - Babits Mihálynak. (Ve|en.
ce,  1914.  márc.  31.)

Kedves Barátom. Hét évig vo|tam száműz-
ve második hazámból' |táliábó|. Egy velencei
nap kárpótó|t érte. Nem jössz |e Húsvétra?

Szeretet te|  ö |e||ek ,  igaz  híved:  HendeI
Odon.

Komjáthy A|a ldár  -  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Ú jpest ,  1914. jÚ| '  11 ' )

Kedves Mihály bátyám! |rok neked, de csak
azért', hogy meg ne haragudj rám, mert igazán
mondhatom az e|mÚ|t hét alatt semmi o|yan
nem t ö r tént ,  amit  érdemes voIna leírn i '  En
úgyszó|ván fo|yton itthon vagyok és ki se moz-
du|ok a szobából, könyveimme| fog|alkozom.
Ha e|megyek, akkor esteÍelé Pesten szoktam
sétálni, de az ritkán történik. Kényte|en |eszek
azoban gyakrabban mozogni,'mert nem tudok
jól a|udni, és ezt a mozgáshiánynak tudom be.

Hát a te állapotod érik.e vajjon a szanatóri-
umi  ÜdÜ|ésre? Reméln i  merem, hogy meg
nem oko l t  e l lenszenv és se semmi más
visszatartani nem fog egy Íelüdítő és he|yreá|-
|ító kÚrától.

Pistiről semmit sem tudok, mert nem ír. Va.
|ószínű|eg ő is azért nem, amiért én, a témahi.
ány miatt. Pedig egészen f ö| ös|eges, hogy
egy |evelet Ürességekke| töltsÜnk meg, amikor
nincs mirő| írni. Azt hiszem éppen ezért nem
haragszik, hogy o|yan ritkán írok, aminthogy
én sem nehezte|ek emiatt rá.

Édesanyádnak, Angyusnak, Nennének ké-
rem kézcsókomat átadni, téged pedig Pistivel
együtt sokszor Üdvözo| há|ás tiszte|ő barátod
és Íiad: Komjáthy A|adár.

Hogy mikor utazom, még pontosan nem tu-
dom. Va|ószínű: jövő hét.

,  Komjáthy A ladár  _  Bab i ts  Mihá|ynak '
(Ujpest ,  1914.  jú|.  1B.)

Kedvgs Mihá|y bátyám! Ezt a leve|et e|uta-
zásom e|őtt pár óráva| írom, tehát ez már ha-
tározottan tudtodra adja azt, amit e|őbbi |eve-
lemben va|ószínűnek je|eztem: t.i ' hogyszom-
baton tény|eg Útra kerekedtem édesanyámma|
egyÜtt Aradra. Természetesen mindent eIin.
téztem, amit mondtá|: elhoztam a könyveket
Bartátó|; igen szépek. B.50 Kort fizettem értÜk,
de kér|ek az összeget ne kÜldd utánam, mert
ez egész Íölös|eges, hanem majd ideadod ne-
kem, az e|ső boldog ta|á|kozásunkkor. |gnotus
Ieve|ét szintén ideme||éke|em kívánságodhoz
képest. Én |ám ezze| meg is tettem mindent,
mit kívántál, de te nem kÜ|dted e| az ígért
pöémát, pedig az én zárt lev|apom és a te |ev-
|apod keresztezték egymást s így a poema el-
kÜ|désének megvo|t a teá|ta|ad jelzett szÜksé-
ges és e|egendő feltétele.Szeretném már |át-
ni, mert mostanában úgyis gyakran forognak
kezeim közt versköteteid: kÜ|önösen az első.
Én nem tudom pontos okát adni, de ezt a kö-
tetet szeretem a |egjobban' Lehet azért, mert
a bennÜk szövődő érzések és hangu|atok job-
ban megtartották saját ritmusukat és a formai
tökély, me|ynek mindig nagyobb és nagyobb
mestere |esze|, még nem volt akkora benned,
hogy a Íorma ritmusa tökéletesen fedni tudta
volna a hangu|atok ritmusát. Újauu verseidben
ez akéI ritmus az euk|idesi geometria két pár-
huzamos egyenese, míg a régebbiekben in.
káb a bó|yai geometria párhuzamos egyene-
seihez hason|ítható, melyek, metszik egymást.
Úgy tűnik fe| nekem (kér|ek, ne érts félre),
mintha az emberi sze||em működési terÜ|etein
(a művészetekben még inkább, mint másutt)
bizonyos évek e|telIéve| az a|kotás bizonyos
mesterség jellegét öltené. Az ember régebbi
művein mintegy experimentálva tanu|ja meg,
hogy mit tud, mihez ért legjobban és a későb.
biekben természetszerű|eg ezekhez tér vissza
legszívesebben. Ezérl, ennek a tapasztalás-
nak híján van az, hogy a Íiatalkori alkotások
bizonyos rögosséget, a stílus és a forma e|-
lentmondásait tarta|mazzák, de iníen ered az
is, hogy éppen ebből a tapaszta|at|anságból
eredő bátorság Íolytán egységtelen, egészé-
ben véve sokszor rossz, fiata|kori a|kotásaik.
ban a legszebb lapjaikat he|yezik e|. Termé-

_ l
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szetesen nem az é|etkor fiatalságáró| beszé-
lek itt, hanem Úgy értem, hogy az a|kotás
kezdetétő| nem tú|ságos sok év mú|va' Azt hi-
szem, nagyon kitíÍnően ismerni va|amit mindig
árta|mas és az eredetiség rovására rnegy.
Mert hiszen az ember a tárgy, gondo|atkör
megismerésére fordított időt Úgy igyekszik
visszanyerni, hogy azza| é|, amit szerzett és
ez aztán automatizmusra vezet' Ú1 ootgox
produkálásában ez sokszor nem segítő, de
gátli. Hélas! de hogy valaki egyéniség |ehes-
sen, ehhez az automatizmushoz kel| elérnie'
mert hisz az egyéniség az ami minden a|ko-
tásban megvan, amiről megismerhető és ha
valaki minden do|gában más és más volna, a|-
kotásait csak a neve és nem az egyénisége
fogná össze. Nekem úgy tűnik Íe|, mintha itt
egy kis paradoxon lenne.

De nem untatlak tovább ezze| a do|oggal,
ámbár én a témát érdekesnek tartom, mert
ebből végeredményképp kiolvasható, hogy a
zseni az, aki nem ért meg mindent Úgy, ahogy
az e|ődök értették. A homá|yosság íránti ér-
zéknek kel| nagyon kifej|ődve |enni benne.

Kedves Mihá|y bátyám, végÜl most még
csak arra kér|ek, hogy vigyázz az egészsé-
gedre, mert az egészségben leÍo|yó é|et a vi.
|ág értékeinek hordozőja' A szanatóriumot ok-
vet|enÜ| keresd fe| és |ehetőleg semmit se csi-
ná|j addig se, amíg oda mész. Ne siessÜnk é|-
ni'és ne |együnk mohik. KÜ|önösen megtart-
hatod ez| a szabályt te, aki már annyit csinál.
tá|.

Édesanyádnak, Nennének, Angyusnak ke-
zeit sokszor csókolom, téged Pistivel egyÜtt
Üdvozö||ek.

Komjáthy A|adár.

Babi ts  Mihá|y -  Komjáthy A|adárnak.
(Budapest, 1 91 4. jÚ|. 27 .)

Kedves fiam, ideérkezésem nápján tört ki a
háborús á|lapot; ez az izga|om Pesten tartott
még pár napra, Pest most nagyon érdekes. A
menetrendek kavarognak, nem tudom meg-
mondani mikor és hogyan mehetek tovább.
Kér|ek írj nekem ide Pestre, Dienes Pál címé-
re (ViI lám u. 19.) azonna|, legalább néhány
sort, tÜre|metlen vagyok, hogy hírt halljak ró-
|ad: Dienes azonnal utánam kÜ|di akárhová.
Magadró| írj ne rilam. Kézcsókomat add át

édes anyádnak és Szudyné őnagyságának is'
E|emért melegen üdvözlöm.

Szeretette| öle|: Mihály bátyád.

Komjáthy A ladár  _  Bab i ts  Mihá|ynak '
(Arad,  1914.  júl .28.)

Kedves Mihá|y bátyám! |gazán nem tudom,
hogy kívánságodnak hogyan tegyek eleget.
Mit írjak magamról? En kulönben sem érte|ek,
hogy i|yen nagy események tanÚjaként ho-
gyan jut eszedbe éppen irántam érdeklődni?
Szégyel|ek magamma| Íog|alkozni. És röviden
csak annyit írhatok, hogy Kőniget olvastam ez
ideig, de egypár nap óta egész természetesen
nem igen tudok semmive| sem Íoglalkozni,
|egtöbbnyire lent vagyok az utcán és nézem a
tömérdek bevonu|it, a sÜrgönyöket az Üz|etek
ab|akaiban, a tüntető le|kes tömeget. Tegnap
bent vo|tam a várban, aho| óriásitömegű kato-
na Van, a|ig győzik őket felszerelni. Annál in-
kább köze|rő| érdeke|nek az események, mert
egy világháború esetén igen könnyen megtör-
ténhetik, hogy a később sorozásra kerü|ő kor.
osztá|yokat már e|őbb behívják és kiképzik,
így engem is, mint ahogy a legutóbbi Ba|kán
háborúban minden á||am megtette, sőt Szer-
biaaz összes 1B és 60 év közötti fegyveríoga-
tó ÍérÍiját már most behívta' Hiába i|yenkor
minden háttérbe szoru| a nagy forgatagban és
i|yen köze|rő| érdek|ő do|ogban én nem tudom
a közöny á||áspontját elfog|a|ni, és a vi|ág ese-
ményei most minden más do|ognál jobban ér-
dekelnek.

MáskÜlönben itt mind jó| vagyunk és a haza
utazással Sem nagyon sietÜnk, mert mire ha-
za kel| menni, arra már va|ószínűIeg a Sze-
mé|yÍorga|om megjavu|, mert csak a mozgósí-
tás e|ső napjaiban vannak te|jesen |eÍogla|va
a vonalak.

Édesanyádnak, Nennének és Angyusnak
kezeit csóko|om, téged Pistive| egyÜtt Üdvö-
zö|, őszinte tiszte|ő barátod: Komjáthy Aladár.

Komjáthy A|adár - Babits Mihálynak. (H.
n. ,  1914.  dec .25.)

Kedves Mihá|y bátyám! Bo|dog karácsonyi
Ünnepeket kívánok kedves mindnyájatoknak;
mu|assatok o|yan jó|, amennyire a szívetek rá-
visz.

Az orvoshoz csak az Ünnepek után kerü|ök
el, így ha levelet nem kapsz tőlem pár napig -

. r..1Í
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ne haragudj.
Kézcsók azoknak. akiket i|let. neked Pisti-

ve| egyÜtt meleg Üdvöz|et: Aladár'(.')

Babits Mihá|ynak, Újpesttel kapcso|atqs ké-
sőbbi érzéseirő|, pontosabban ezeknek az ér-
zéseknek részben (kedves) emlékké vá|ásáriI
e sorok írója közö|t tanulmányI az Újpest -
lrások a telepúlés történetéből című kiadvány-
ban. Az ott o|vashatókat nincs érte|me megis-
mételni - de kiegészíteni igen.

Mint  az  e lőbb iekben már  vo l t  szó  r ó |a '
Babits Mihály versei döntő többségÜkben nem
a pi||anat bűvöletében ke|etkeztek, hosszabb
ideig formáita azokat magában, míg először
kozö|te vagy köteteibe felvette volna bárme|yi-
ket  i s .  lgy,  Ú jpest i  évében is  szÜ|et tek oIy
versei, me|yek csak később kerÜ|tek a közön-
ség e|é. Ezek közé tartozott pé|dául a Ligeti
részle|oo), me|yet 1911. szeptemberének vé-
gén írt, amikor az Aréna Úton |akott' Rákospa-
Iotához kapcso lód ik  a Pa lota i  est . |o,)  1911.
novemberéhez kötheÍő az Ady Endrének című
VerS.(o') Me|czer Tibor gyűjteménygta3) iS tartal-
maz néhány kö|teményt, me|yek keletkezését
erre az időre valószínűsíthetjÜk.

A verseken kívÜl magáva| vitte regényének,
a Kártyavámak színhe|yét és szereplőit '  Ez
annyira köztudomású volt, hogy pé|dáu| A 10a
éves Ujpest története című, é|etrajzokat is tar-
ta|mazó he|ytorténeti kiadvány Ugró Gyulári|
szóló é|etrajzában ezt o|vashatjuk: ,,[...] Babits
Mihá|y Kártyavár c' regényében róla minÍázza
meg regénye hősét - a po|gármestert [.'.].' '.oo,
Hogyan? Hát például így:

,,(Partos Ká|mán) Akávéházban Ü|t [...] és a
he|yi Iapokat kérte a pincértő| ['..] Partos kike-
reste a legnagyobbakat' de amint kezébe Ío-
gott egyet, megint megIepte az a szédÜ|és,
me|y imént az egész városon keresztÜl Ü|döz-
te' A kók|erek - ez volt a címe a vezércikk-
nek, és a polgármester pártját szidták benne.
Hipnotizált patkányoknak nevezte őket a sze|-
|emes cikkíró, és Madár János po|gármestert
a hame|ni patkányfogóhoz hason|ította'

Mi nem kovetjt)k e kócevő és paktumos
|abanc vezért a nadragulya-kotyvasztásban.
Mi nem megyünk vakon a reakciós magyar
Lueger után, mint az analfabéták, spriccere-
sek és más efféle lebujalakok. Nem akarunk

idomított szavazógépekké válni, mint e kócos
bugrisok. Csaholjanak, vakkantsanak a kitar-
tott lapok, melyek hangja, nem tudni, kocsmá-
bó| vagy istállóbÓl jön-e: verklis kompánia és
kitartott városházi alakok szerkesztik, ontjQk a
mocskot, okádják a piszkot'

A második |apon a polgármester Üzelmei-
nek kÜlönböző |eleplezései kovetkeztek, Ez a
po|gármester miI l iomos. KülÍö|di pénzintéze.
tekné| horribiI is összegei vannak e|helyezve'
E vagyonnak eredete ismeret|en. KétségkívÜ|
tisztességes Íorrásból származik. Beszé|nek
ugyan va|ami vízvezetékrő|.'. a viIlanyvi|ágítás
Ügyében is van valami nem tiszta do|og.. '  a
Tőkéssy-Íéle teiekÍelosztás meg teijességgel
homályos ügy. ' '  de ki merné a nagy po|gár-
mester do|gait szel|őztetni? Mi, köz önséges
ha|andók, e|égedjünk meg azza|, hogy mikor
e|robog me||ettÜnk négyes hintaján, a szét-
Íecskendett sárbó| és porbó| nekÜnk is jut né-
mi rész; mia|att hátu|, a Iakáj helyén bo|dogan
Ül Szabó János városházi szo|ga, akit a pol-
gármester saját háztartása részére fog|a! le.
Es hajo|junk meg e|őtte mélyen, talán nekÜnk
is kreá| a városházán va|ami szinekÚrát, mint
ahogy. . .

[  ]  a  poIgármester  ke||emes csa|ódás '
Nem újvárosi típus. Fekete zsakettes; inkább
alacsony; erélyes, de vidám, nyílt képű Úriem-
ber, s barátságosan házigazda módjára szorít
kezet a bíróva|: szokva reprezentáláshoz, s
|átszik, hízeleg is neki, hogy minden új embert
ő Íogadjon e|őször városában [..']

Madárnak eszébe jutott, amit a tőjegyző
mondott: Újváros pufÍra épÜ|t| és hogy épÜ|t!
máró| hoInapra, mint a mesebeIi várI hisz ő
tudja legjobban.' .  Némi bÜszkeséggel gondolt
rá, mennyi itt az ő érdeme: ő vo|t az a mese-
be|i kirá|yÍi, aki a Ievegőből pa|otákat emelt!
Ujvárosnak nincs Vagyona, nincsenek Íö|djei:
ő pénzI teremtett a semmibő|, ÍurÍanggal, ha
ke||ett, panamáva|, megnyerte a vá||a|atokat,
megsze|idítette a bankszörnyeket, ezgr záIony
között evezett; és ami legnehezebb, magát a
népet, a kor|átolt, biza|mat|an, Újdonságokti|,
munkátó|, tehertő| fé|ő t ömeget szuggerá|ta,
kényszerítette eIhatározásokra, kockázatokra
akár! S ha ke||ett, cse|ekedett né|kÜ|Ük, e||e-
nÜk... Nem nézett szabá|yra, Íormára, keresz-
tÜ|gázo|t mindenen, ha nem ment másképp; a



1994. március Újpestl Helytörténeti Értesító

í

panaszkodókat autokrata módon, tekinté|yé-
ve|, akaratáva|, hata]mával némította e|: mit
ért volna érvekke|? Ah, valóban sok szabá|y-
ta|anságot követett el: de nem a maga, hanem
a város érdekében' Nott a vád es gyutotet et-
|ene, S ő e vád és gyű|ö|et közott Úgy járt, mint
egy isten - nem cáfolta meg a vádakat, mert
tudta, hogy épp ezek imponálnak az emberek-
nek, s úgy haszná|ta a panamákat, mint a né-
gyesÍogatot, mel|yel e|vakította a szegény po|-
gárok szemét. Jól tudta, hogy Újvároson nem
a tisztesség szerzi a tekintélyt, s hagyta, hogy
botrányos miI líó i ró l  beszé|jenek,  míg naóy
költségei me||ett anyagi zavarokka| kÜzdoii.
De'. '  épp ezért. ' .  semmi kegyelmet nem re-
mélhet. A gyű|o|et és az irigység összecsap-
nak a Íeje fö|ott, az ingatag ta|aj e|őbb-utibb
kisik|ik a |ába aló|. Az ő Újvárosa is homokra
épÜlt, a kétes pénzmŰve|etek, ezer szabályta-
|anság sÜppedőire. Mit ér, hogy nem magára
harácso|t?... ki fog hinni önzetlenségébeÁz...
legfeljebb az Ügyet|en bÚnös szégyene |esz
övé. Ki ke|l |épni ebbő| az épÜ|etbő.|, dicsően
és Íö|felé kilépni, mie|őtt |eomIana' Utána az
özönvíz!,,

Ha tovább val|atjuk a Bab|ts-hagyatékot, a
következő újpesti vonatkozásÚ |eveleket ta|á|-
hatjuk:

Hende| ooon _ Babits Mihálynak' (Fenyő-
háza,1916.  aug.  2 ' )

Kedves Barátom! Végre itt vagyok a |iptai
tÚró, a tutajok, a kompok, a dobre ránók Íö|d-
jén, vagyis szép Tótországban. Képze|d har-
madnapja újság se vo|t a kezembe, könyv se,
be|ekósto|tam a nirvánába.

Szeretette| ö|e|lek: ooon.

Hende| odon _ Babits Mihálynak. (Újpest,
191.6. aug.24.)

Ugy látszik Gyuri e|használta retusírozó
festékeimet, kényte|en vagyok iehát javítat|a.
nu| kÜldeni a fényképedet, de hisz a cé|nak
így is megfe|el.

Olellek: OOon

Hende| ooon _ Babits Mihálynak. (Fenyő-
háza,1917. jan. 5.)

Kedves Barátom! Az arcképeidbő| egyet
visszaadtá| nekem' |llő, hogy póto|jam a me|-

|ékeIt  képpe|.  -  Nagy ö r ömmeI ha l Iot tam
Aladártó l ,  hogy a Tisztítóhe|yed e|ső éneke
megje|ent. Még ma megszerzem magamnak a
gyönyörűséget, me|yre rég áhítozom. |h|etett
kedvet a többi énekhez!

Szeretette| köszönt e nagy dátum alka|má-
bó|: odon.

Hende| ooon _ Babits Mihálynak. (Újpest'
1917.  dec.  16.)

Kedves Barátom! orömme| gratu|á|ok. Bár
inkább a Petőf i  Társaságot i| lenék Üdvözö|-
nöm, amiért tagjai sorába választott. Légy szí-
ves tehát tolmácso|d ezt előtte.

Szeretettel ölellek. ooon.

Hende| ooon - Babits Mihálynak. (Bercsé-
nyifalva, 1918. aug. 3.)

Kedves Barátom! Nagy örömme| értesÜ|tem
Józsi bátyánktól, hogy a ,,Poko|''-od Új kiadás
előtt á||. BÜszke vagyok a magyar o|vasókö-
zönségre' A há|a természetesen Téged i| let
érte. A do|og Úgy fe||elkesített, hogy noha az
isko|ai robot végével sietnem ke||ett üdÜ|ni a
hegyek közé, mive| a tanévet ismét beteges.
kedéssel végeztem, ÍeIlátogattam hozzád,
hogy átadjam neked az e|ső kiadásban á|ta.
|am ta|á|t sajtóhibák jegyzéká és hogy egykét
más észrevételt tegyek az Űj kiadásra vonat-
kozó|ag. Sajnos nem talá|talak odahaza' Be-
mé|em azonban, hogy hazamenete|em után
augusztus végén sem |esz késő. Én do|ogta-
|anul morzso|om napjaimat a szelíd ungi he-
gyek között, akár egy |azzaroni, de nincs gyö-
nyörűségem benne.

Olellek.

Hende| odon _ Babits Mihálynak. (Újpest,
19 '19.  jan.  30.)

Kedves Mihá|yom! Ujjongó örömme| olvas-
tam, hogy katedrát kaptá| a pesti egyetemen.
Szívem mé|yébő| gratu|álok Neked, kit régen
megi|letett a he|y és gratulálok az Almq mater-
nek, me|y mindeddíg csonka vo|t Né|kÜ|ed.
Mondhatom, irígye|em ezt a generációt, ame-
|yik Téged hallgathat. Kárpótlásképpen csak
arra kérlek, tudásd ve|em Aladár.útján, mikor
tartod első e|őadásodat. Legalább,erről az Ün-
nepnapró| nem akarok e|maradni, ki a|tro dilet-
to ch ' i  e  ipmerar  non provo.  Végü| ne té-
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VeSSzen meg, hogy ennyire post Íesta je|ent.
kezem, de ma ke|tem fe| a betegágybó|'

. .  A régi ragaszkodássaI szeretette| ö le lIek:
odön.

Hendel ooon - Babits Mihálynak. 1újpest,
1920' ápr' 7 ')

Kedves Mihályom! Val lomássa| ke||, hogy
kezdjem. Szánom és bánom, nagy az én vét.
kem, barátom, mert valamikor én is verse|tem'
Hm! va|ahogy fé|re ne érts ám. Ez az ,,én iS''
korántsem azt akarja harsogni, hogy ,,anch io
sono pittore' ' .  E||enkező|eg. Hiszen midőn Ti,
úgy tizenhárom évekke| ezelőtt Íeltűntetek iro-
da|munkban, volt annyi önkrit ikám, hogy |etet-
tem Íűzfasípomat Apo|lo oltárának lépcsőjére'
Lehet kÜ|önben, hogy nem egyedü| az önbírá-
lat tette a csudát, hanem tudatom alatt ott ré-
mített a jámbor Íríg szatírnak sorsa. Megjegy.
zem akkor roppant tetszett nekem ez a csele-
kedetem. Ahogy ma visszanézek rá, ostoba-
ságnak tartom. Ki tudja, hátha írtam vo|na az-
óta egy-két ji verset. No hanem' ez már csak
eső után - esernyő. Persze fordítgattam is,
szorgalmasan. S ahogy ma a márciusi Nyu-
gatban elo|vastam a , 'Über al|en Gipfe|n'.. ' '  né-
hány magyarítását, e|őkotortam az én egykori
szegény kísérletemet is' Aztán e|olvastam újra
tizennégy esztendővel oregebben. És a Íordí-
tások o|vasása közben o|yan fö|séges perce-
ket é|tem át '  hogy áldom a Végzetet, amiért
megteremtett. Persze rendszerint szidalmazni
szoktam tragikomikus sorsomnak miatta' Átet-
tem ma ugyanazt, amit az öreg János Farkas,
midőn ifjúkori versét újra e|olvasta a ha|álkÜ-
szöbön. Mikor ezt a csudá|atos verset Íordítot-
tam - messze dé|en, szép Tiber fo|yónál, a
Villa Borgheseben, Goethe szobra e|őtt - ak.
kor az é|et még Lalagé édes kacajáva| neve-
tett reám. Ép vo|tam és fiata|, tele é|etkedvve|,
a|kotási vággya|, munakabírássa|. És minde-
nek fe|ette római polgárnak nevezhettem ma-
gam, s ha|vány sejteimem se volt arri|, hogy
Ujpest va|aha Tomi lesz számomra, honnan
nem |eszen visszatérés lelkemnek városába'
Ma t öké|etes e||enlábasa vagyok annak, aki
vo|tam t izennégy évve| eze lő t t .  Munkaerő ,
ambíció, életkedv darabokra törve hevernek
bennem. Tú||éptem életem de|ét, |eÍelé ha|a-
dok a lejtőn és beteg vagyok. Fekvőszékhez

lánco|va heverek naphosszat. Hiába pingálja
Ú)já a vi|ágot a nagy művész, a tavasz, engem
az ősz, az e|mú|ás hangu|ata Íojtogat. Hanem
csakis ebben a |elkiá||apotban é|hettem át és
érthettem meg igazán minden idegszálamma|
Goethe versét. Es ez olyan é|mény vo|t, ami-
ért érdemes volt é|ni '  Hogy pedig átéltem, a
Nyugatnak köszönhetem' Há|a legyen Neked
érte'

De tudod-e, hogy veszede|mes könnyelmű-
ség há|ára köte|ezni az embereket? Mert a ji-
tett Íejében há|át|anság szokott kijárni a jóte-
vőnek. Ez a sors zúdul most Reád is, szegény
barátom' Hiába, én is gyönge ember vagyok
és íme most itt kÜ|döm Neked fordításomat,
ama kérésse|' hogy ha nem ta|álod gyöngé.
nek, köz ö l jed Íolyóiratod,,Figye|ő' '  rovatában.
Ha rossznak ta|á|od, tarts o|yan jó barátodnak,
hogy ne habozz a szemembe mondani Siamo
intesi?

Nem tudom ismered-e Goethenek az ,,Über
alIen GipÍeln''-hez készített sajátkezű illusztrá-
cióját, melyt odafenn rajzo|t a Gicke|hahn or-
mán, aho| a verset írta? Hát Friedrich képét,
me|y azt a je|enetet ör ökít i  meg, amikor az
agg kö|tő a ha|ál réve fe|é járva a Gicke|hahn
deszkabódéja előtt egész |e|kével áté|i ifjonti
intuícióját? Elküldöm neked íme e képeket, de
juttasd majd vissza kér|ek. Azaz hogy, nini, hi.
Szen most, hogy e VerS a közÖnség érdek|ő-
désének középpontjába kerÜ|t, talán érdemes
vo|na reprodukálni őket' Nézzed kedves Mihá-
lyom, ha a Nyugatban esetleg unalmas volna
még egyszer szó|ni a témáró|, add át |égy szí-
ves fordításomat (_ Íöltéve persze, ha jónak
ta|á l tad - )  a  képekkeI  egyÜtt  SchÖpf  I in
Aladárnak a Vasárnapi Ujság számára' Ta|án
ő közö|ni Íogja. Ne nehezte|j eme kérésemért,
hiszen Te is sűrÜn ta|á|kozol Schöpflinnel, én
v iszont ,  mint  mondot tam, b i l incsekben
vagyok.

Nagyon megörvendeztetné|, ha hírt adnál a
Purgatoriodról. A|adár fe|viI lanyozott, köz ö|-
vén, hogy már a kommentárokka| is e|készÜ|-
té|. így hát maholnap könyv lesz be|ő|e. Mikor-
ra várhatjuk? Ei|eithyia |egyen kegyes hoz-
zánk. írj, ha csak pár sort is. Irgalmasságot
cse|ekszeI ve|e é|ményektől r i tkán é|énkített
eIhagyatot tságomban,  meIyben szenzác ió
egy-egy |evé|, és tetejébe e|hessegeti ideig-

\ir$
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óráig rossz gondo|ataimat'
Mióta rovásra kerÜ|tem, írtam Kaposinak is'

De nem Íe|e|t. Talán csak nem beteg? Mi van
az egyetemi könyvtári á||ásáva|, amit annyira
áhít, amit a magyar ku|túrának ke|lene áhítva
áhítania.

Ta|án hosszasan is untatta|ak kedves bará-
tom. De az írás az egyet|en módja számomra
a beszé|getésnek, mert a szóbeszéd igen ne.
hezemre esik. Es jó| esett ez a kis egyo|da|ú
társalkodás Veled. lsten á|djon.

A régi szeretette| ö|e||ek: ooon.

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1920. ápr' 20.)

Kedves Barátom! Nagy ör ömet szerezté|
nekem |átogatásod hírével és tárt karokka|
vár|ak. Közben Józsi barátunk is fe|vi|lanyo-
zott a mai jó hírrel, hogy Purgatoriodat javá-
ban szedik.

Szeretettel ö|e||ek és várlak: Öoon.

Hendel Ödon - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1921 . máj '  14.)

Kedves Barátom! Félesztendei számkivetés
után tegnape|őtt Tomiból Rómába rándu|tam.
Ami, e|hagyva a szimbó|umok nye|vét, annyit
tesz, hogy féléves vesztegzár után e|hagytam
fekvőa|kalmatosságaimat és bementem Pest-
re. orvosi vizsgá|at Ügyében fientem, de köz-
ben egy-két fé|re|ejtést is tehettem, és így tud-
tam meg a Vasárnapi Ujság szerkesztőségé-
ben SchöpÍlintől, hogy megtértetek |táliábó| és
fogadtok. Nyomban e|határoztam, hogy sze.
mé|yesen fog|ak Üdvözö lni Benneteket. De
haj! mire dé|után az orvosi vizsgálat véget ért,
úgy ki vo|tam merÜ|ve, hogy csupán kaputokig
jutottam e| és képte|en vo|tam Íelkapaszkodni
a számta|an |épcsőfokon '  Ped ig mennyi re
nem ,,meredek' '  a te lépcsőfokod nekem.' '
Nem marad más hátra, mint ezen a közömbös
papírszigete|őn keresztÜ| szorongassam meg
kezedet, i||etve csóko|jam meg a Nagyságos
Asszony kezét, ama szíves kívánságga|, hogy
ez az új kötelék soha ki nem szikkadó Íorrása
|egyen egy örökös harmóniának.

A váratlan meg|epetést hozó lapotok nem-
csak örömet szerzett nekem, de könnyet is
csa|t szemembe. Hiszen ltáliából jött, |tá|iábó|,
ahová immár semmi reményem s incs még

egyszer  e| jutn i  ebben az  életben.  H iszen
eszembe juttatta, hogy sohasem |eszek többé
te|kem városának, Rómának po|gára. Hacsak
nem ama Rómáé, me|ynek Krisztus, a po|gá-
ra. ' .  V iszont  anná| t öbbet  időz öm |é|ekben
ama fö|dön melyet a Tevere öntöz. És itt kérés
to|akodik a to||amra. Régóta izmosodó kíván-
ság, nem tudom |egyőzni' Nem akarom azt ál-
|ítani, hogy én vo|tam az, aki a |egis|egben.
sőbb áhítással vártam Tisztítóhe|yedet, annyit
azonban minden e|Íogu|tság nélkÜ| mondha-
tok, hogy ná|am jobban senki sem vágyott
utánna. És mégis én vagyok az egyetlen, ki,
noha köze| egy éve, hogy megje|en|, nem ju-
tott hozzá, hogy elo|vassa. Te vo|tá|lszíves ta-
va|y egy pé|dányt ígérni nekem' Úgy |átom
azonban, kiadód ob|igát szűkmarkÚsága ke-
resztÜ|hÚzta kedves szándékodat. Ne de én
nem is  igénye|ek enny i t .  Beérem avva| ,  ha
kö|csön adod. Megjegyzem A|adártó| már kér-
tem kö lcsön a művet, de nem kaptam meg.
Úgy tátszik Íé|ti, amit kÜlömben mindig megér-
tek' Téged azonban nem ismer|ek könyvÍé|tő-
nek.  Es ebben a tudatban kér lek,  szerezd
meg nekem arég áhított gyönyörűséget'

Es még egyet. Aru|jad el kér|ek, hoztál-e
verseket szép o|aszországbó|.

Szeretettel ö le||ek' Kedves Fe|eséoednek
kezét csóko|om.

|gaz híved: odön. 
a

Hende| ooon - Babits Mihálynak' (Újpest,
1921' jÚn. 27.). Kedves Barátom! E|ismerem, neve|etlen.
ség, hogy csupán ma köszönöm meg gyönyö-
rű ajándékodat, de úgy érzem, nem az én bű-
nöm, hanem a könyvedé. Ga|eotto fu il |ibro.
Hiszen oly régóta vágyódtam o|vasni Purgato-
riumodat, hogy ki kel|ett e|őbb elégíteni vágya-
mat, ami a mostani mérsékelt rhunkaképessé-
gem, mellett sokáig tartott és íiáshoz Sem en-
gedett. Mondanom se kellenne, hogy roppant
örömet szerezté| ajándékoddal. Bár némi |e|ki-
ismeretÍurda|ásaim vannak, mert hisz dz több,
mint  amit  kértem és igénye|tem, mégis  az
öröm túlszárnyalja, mert így mindvégig ve|em
marad az igazi magyar Purgatorio és bármikor
e|merÜlhetek benne gy öny ö r öket  keresn i .
Nyújtsd hát kezedet kedves Mihályom, hadd
szorítsam meg erősen, me|egen, nemcsak az

t
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ajándékért, hanem mindeneke|őtt azért a mélv
gyönyörűségért amit Ve|e nekem szereztéí.
Szeretném e gyönyörűséget nyomban meghá-
|á|ni' hogy kritika révén mindenkinek kikiabá|-
jam. Sajnos egye|őre nem tehetem. De hinni
akarom, nem marad e|, mint a PokoI eseté]
ben.

Ami engem i l|et, sajna, még mindig itthon
vagyok' Persze ezt Úgy értsd, hogy Jzívem-
me| maradnék s csak testemmel mennék. De
a budakeszi szanatorium körü| olyan ádáz
protekció dúl, hogy könnyebb ma miniszteri
tárcát kapni, mint ágyat odaki. Amint azonban
hazakerÜ|ök, remé|em épebb egészségben, a
kényszer vesztegzárábó|, eiső do|gom lesz
bekopogtatni Hozzád, azaz hogy hozzátok.
Addig még egy szíves köszönei. Szeretette|
ö|e||ek. Kedves Fe|eségednek jelentsd kérlek
tiszteIette|jes kézcsókomat.

lgaz híved: odon.

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak' (Buda-
pest ,  1921.  szept .29.)

Kedves Barátom! Keserű bor az én borom'
Nem szekszárdi nemes sző||őkbő| szűrik, ha-
nem útszé|i pémetefűből meg ökofarkkóróbó|.
P9 hu a régi jó módinak hódo|va jó szívvel
Rád köszontöm a mai napon, csa( megadja
Néked a SorS a bort, buzáI, békességet'-Szá-
retet te|  Ö|e l |ek '  Browningné Asszonyomnak
jeIents .d t i sz teIet te l jes  kézcs ikomat '  Igaz
híved: ooon.

Komjáthy Aladárra| azonban ekkor nem vá|-
tott sok |eve|et, mert köze| voltak egymáshoz,
csak a nyara|ások idején cseré|ték ki ezen a
módon gondolataikat.

mjáthy A|adár  _  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Ujpest, '1915. jan. 22.)

Kedves Mihá|y bátyámI A megbeszé|t talá|-
kozőra nem mehetek e|, mert fáj a torkom és
ajánlatosabbnak tartom, ha holnap még a szo-
bában maradok'

Üdv: K.

, . . 'Komjáthy AIadár  _  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Ujpest, 1910. szept. 29.)

Kedves Mihá|yom. Névnapodra mindannyi-
an minden jót kívánunk.

A Komjáthy csa|ád nevében: Aladár.

. ' , 'Komjá ihy AIadár  _  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Ujpest, . l919. jÚn' 7 ')

Kedves Mihá|yoml Ho|nap sajnos nem le-
hetek ott az e|őadáson, mert egy régebbi ígé.
retemnél Íogva éppen délelőtt 11-re úagyot< xi-
p|akáto|va, egy az újpesti városházán tártandó
hangverseny keretében. Nagyon kér|ek, ha az
előadásra nem menné| is e|, mégis szívesked.
jé| a jegyet a páholy nyitónak áiadni, azza| a
magyarázatta|, hogy a rajta szerep|ő nevek
számára van |efog|a|va. Kér|ek nagyon, tedd
ezt..meg.

Udv: Al i .

- . .  Komjáthy AIadár  _  Bab i ts  Mihá lynak.
(Ujpest, 1920. Íebr' 25')

Kedves Mihá|yoml Éppen azon a napon ké-
szÜltem neked írni, mikor a sÜrgönyödet meg.
kaptam. Már egészen kénye|metlenÜ| éreztem
magamat, mert ez az ígérI |evél úgy fekÜdt a
|e|kemen, mint valami adósság, de a sok ide.
oda szaladgá|ásban, a háztartás do| gairól való
kényszerű gondoskodásban meg arió| az egy
két téma fe|ől va|ó gondo|kodásban, amihez
vissza.visza térek, hogy egészen közönséges
emberré ne süllyedjek, úgy e|sza|adt az idő,
hogy sÜrgetésed e|ébb érkezett ide, mint leve-
|emet elkÜ|dhetiem vo|na. Minden do|ogban
Úgy jártam e|, amint e|utazásod e|őtt megbe-
szé|tÜk. Tá|tossal beszéltem a Recitativ do|gá-
ban, Fö|dive| az Eratonak va|ó versek ootgá.
ban, de azt mondta, még nem ta|ált (a|ka|ma-
sat:) ha akad va|ami értesíteni fog. Megh agyá-
sod szerint Feketéékke| elintéztem az anyagi-
akat. Kifizettem: kosztra 24O K-t, szénre, fára
360 K-t. Lőrincnek meghagyásod szerint ad.
tam 200 K-t, és én magam is kényte|en vo|tam
Íe|hatalmazásodda| élni és e|sejéig 600 K-t
vettem kö|csön, mert egyébként a szenet nem
tudtam voIna kiÍizetni. Kérlek Mihályom, ne
haragudj (ezért). .Az én ügyem a Szózatná|
semmit sem ha|adt e|őre. Eléggé sajná|om a
do|got, de nem tudok segíteni rajta. Kü|ömben
ettől e|tekintve sem mondhatnám, hogy jól va-
gyok. A gyomorbajom kínoz és vannák napok
mjkor o|yan erősen, hogy morfiumhoz vagyok
kényte|en Íolyamodni. Folyton készÜ|ök fÜrdő-
be menni, de a dolog mindég elmarad, mert
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az erre Szánt pénzt, közben kényte|en vagyok
a háztartás céljaira adni '  Mondhatom hogy
makacs és vitóz kűzdelmet Íolytatok a bajok-
ka l ,  k ö rÜ|ményekke|,  betegségge| szemben
(csak) azérl' az egy-két kivá|tságos pi||anatért,
hbgy belenézhessek az ideák Szent, merev és
vá|tozhatat|an vi|ágába. Már sokszor gondo|-
tam arra, hogy leszek kÖzönséges, jó ember,
de rögtön éreztem a lelkem |egmé|yén, hogy
nem |ehetek az. Nem |ehetek, mert mé|yen,
nagyon mélyen éget va|ami tűz, sokszor olyan
távol inak, idegennek látom, mínt valami ha|.
vány emléket ,  de aztán Í ö l lobog,  ennek a
mostani rettenetes élet kavargásainak örvény-
lő, piszkos mélyébő|, makacsan, betegen, de
mindenek e||enére. Mi most mind csak azt |il-
juk, amit a háború és az emberek végte|en őr-
jöngése, a materiá|iákban rombo|t |e, de azt' a
névteIen rombo|ást ,  ami  a  IeIkekben ment
végbe,  n incs  ak i  számon tar tná '  Sokszor
visszatér hozzám az a gondolat, kínosan és
gyötrően, hogy miért szabad és lehet a leg-
gyonyorűbb koncepc iókat ,  a  legmagasabb
harmóniákat e|gondolni és megé|ni, és mért
végzetszerűen kote|ező időnként ezeket a dol-
gokat  keserűen poÍoncsapni .  lgen,  én e|h i -
Szem, hogy az é|et, mint egész, mindent kibír,
mammut |ába keresztÜ| gázo l ,  Í ö |drengése-
ken, háborúkon, járványokon, de keseiű és
borza|mas az egyénnek ez a forgatag, nem
éppen az örÖkÖs, Íenyegető veszede|mek mi-
att, de a lehetséges elgondo|ások fenségéből
és a va|óságos események undok alacóony-
ságából származi kibékíthetetlen e||entmon-
'dás miatt, ame|y rosszabb a ha|á|nál' Az em-
ber nem tudja az életet értelemnélkü|inek e|-
gondo|ni, viszont Úgy tapaszta|)a, hogy érte-
lem nélkÜ| vali. Leírom ide ezeket a gondo|a-
tokat' mert ugyan már annyira kényte|enek
vo|tunk ezt az é|etet megszokni, hogy |egtöbb-
nyire e|felejtjÜk kritizá|ni, de néha Íe|rémlik az
emberben a ,,Mit tettetek'' megdöbbenése és
hozzám most sok do|og em|éke tér vissza.
Keserűségge| |eggyakrabban szegény Apám
menthetetlen, szörnyű e|sÜ||yedése a semmi-
ségbe' De az ember mindent megszokik, és
oly hitvány, hogy a puszta |étért a |egrettene-
tesebb bajokat haj|andó e|vise|ni'

orÜ|ök kedves Mihá|yom, hogy amint leve.
|edbő| kiérzem, te |ega|ább jól órzed magad

és dolgozo|. Én sem tö|töm azéfi napjaimat,
(nehogy az e|őbbi sorokbó| erre következtess)
hiábava|ó kesergésekben, (mert) ezt az em,.
ber 25 éves korában már nem tudja megtenni'
Vagy é| Úgy ahogy |ehet, Vagy agyon|övi ma-
gát '  Ha magamra gondo|ok és megvizsgá|om
a leIkemet ,  mind ig  a  Kr i sz tus  mondáóa jut
eszembe amit a Íőembernek a házában mon-
dott: ,,Bizony mondom néktek, a |eányzó nem
halt meg csak aluszik."

A viszontlátásig sokszor Üdvözö| szerető:
AIadárod'

Pist i  Ügyérő| kÜ|ön írok.

,  Komjáthy A ladár  -  Bab i ts  Mihá|ynak '
(Ujpest, 1921. aug. 14.)

Édes Misikemioty iognet< tűnik, mikor ott-
hon ná|atok utojára beszé|gettÜnk Szeks zárd-
ra utazástok e|őtt. Bizony előbb is írhattam
volna, ha te nem is írtá|, mert hiszen íiata|abb
vagyok meg aztán örÜ|jön mindenki aki neked
bármi címen egyálta|án |eve|et írhat' Hogy mí.
ért nem tettem e|őbb? Tudja isten. Em|ékez-
hetsz, hogy már elutazásotokkor é|etem fo|yá-
sának szokásos és szabályszerűen bekövet-
kező mé|ypontjainak eEyikén á|lottam va|ószí.
nűleg nemcsak le|ki de szervezeti okok a|ao-
ján is, mert akkoriban á||andóan hőemelkedé-
sem vo|t, ma Sem tudom miért, mert háziorvo-
sunk aki gyermekkoromti| ismer |eghatározot-
tabban kije|entette, hogy tüdőmnek semmi ba.
ja, de feltétlen pihenést ajánl '  EIutazni nem
utazhattam e|, azért e|határoztam, hogy Úgy
próbálok magamhoz térni, ahogy itthon a.{ a
legjobb módon.tehetem. Rögt ön kezdtem le '
járni a Dunára, napra, vízre, |evegőre baráta-
im csónakjait véve igénybe, eu".tem, Úsztam
egészen a |egutóbbi időig, amikor a végre hű-
vösebbre fordu|t időjárás eze|őtt két nappa|
ennek végét vetette' A hÜvősebb idő nagy
megkönnyebbÜ|és számomra,  mert  a nagy
me|eg engem úgyszólván paralizá| és csák
minimá|is munkára vagyok képes, de viszont
vége a dunázásnak, lega|ább is egyelőre. A
he|y ahol ÍÜrödni, csónakázni szoktunk na-
gyon szép, egy kis sziget a Dunán a Szunyog
és Szentendrei szigetek között. nz egész óg!
nagy zárt színpadra em|ékeztet, mert a iobo(budai) parton a fo|yó kanyarodását követő
hegyek e|zárják a |áthatárt. Sok gyönyörű
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naplementét néztem végig egyedÜ| Ü|ve a
csónakban, míg a víz sze|iden Ío|ydogált és
vitt leÍe|é. Ezeket az örömeket csak néha-né-
ha zavarta meg egy-egy fuIladozási je|enet,
ami itt elég ritka dolog vo|t. Mégis saját sze.
meimmel |áttam négyet Íulladozni és szeren-
csesen megmenekÜ|ni a csónakosok segítsé-
gével. Párosan szép a ha|á|: mindég egy férÍi
vojtégy nővel.

Ez volt egész nyáron a mu|atságom. Köz-
ben Íordítgattam a Fumée d'opiumot. Fenyő
fiát nem tanítottam mert az orvos ezt semmi
áron sem akarta engedni. Megmondtam neki
is az okot, amit te|jes mértékben akceptá|t '
lgaz is, hogy ebben az esetben úgyszó|ván
semmi pihenésem sem lett voIna. Most a Íiú
ha jól tudom Drezdába ment ki nyelvtanu|ás
cé|jábó|. Fenyő megígértetette ve|em, hogy ha
visszatér, fog|a|kozni Íogok ve|e. Őszre vonat-
kozó terveimet annyiban ismertethetem, hogy
E|emérnek szó|tam valami jobb á||ás érdeké-
ben. Ezt meg is ígérte, de köze|ebbit még a
do|ogról magam sem tudok. Egyet minden.
esetre megá||apítottam magamró|; azt t'i. hogy
ez a mostani idő nekem sehogysem konveni-
á|. Vannak természetek akiket egyszerűen Íe|-
fa|' Én sajnos ezek közé tartozóm. Békés vi-
szonyok közt és az á|ta|ad o|y jó| ismert csalá-
di szerencsét|enségek nélkÜ| talán |ett volna
belő|em va lami '  De így!? E tek intetben már
egyá|talán nem áltatom magamat. Lassan ki-
őr|ődik be|ő|em még a jobbra, kÜ|önbre va|ó
akarás is. Aki i|yen korban mint amiben én va-
gyok o|yan Íáradt és tétovázó tud |enni mint
én szoktam, annyira zavart és összeÍo|yó, az
csukja be élete könyvének |apjait és írja rá: Et
ego in Arcadia fui, Ezze| körÜ|be|ü| el is mond-
tam mindent magamró| ahogy most á||ok és
csak azt tehetem még hozzá, hogy kÜ|ső|eg
elég jó színben vagyok.

Nagyon ö rÜ| tem édes Mihá lyom annak,
hogy do|gozo| a regényeden. Bár magad is
meg |ennél ve|e e|égedve. Ez |enne a |egÍon-
tosabb és tudom, hogy mi|yen nehezen megy
ez ná|ad. Tímár Virgi| Íia c. kis regényedrő|
beszé|tek a Centrálban és többen azt á||ították
hogy ez a legjobb műved. Ez megint csak azt
igazo|ja, hogy saját magaddal szemben táp|á|t
skrupuIusaid csakis idegességedben leIik ma-
gyarázalukat. E tekintetben tovább tart ez a
javu|ás amit már Pesten |ehetett ra1tad az

utóbbi időben ész|e|ni? A szénsavas fÜrdőket
haszná|od-e? Ezt semmiesetre e| ne mu|aszd!
Az élet amit é|sz Úgy |átszik egészen idi||i és
ha egy kicsit unalmas az nem is baj, mert leg-
alább a munkához hajt.

Levelemhez me||éke|ve kü|döm el Szi|asi-
riak ezt a hosszÚ, kedves |eve|ét amit Lőrinc
tévedésből bontott Íe|, mert azt hitte, hogy
Stefan l. K|eintől jön. Nagyon kérlek okvet|e-
nÜl vá|aszolj rá miné| e|őbb; az igazi szeretet
és barátság hangján van írva'

Ezek után hosszÚ boldog életet víg örömö-
ket és jó munkát kívánok néked tiszta szívbő|'
||onka kezeit soksze csókolom, téged pedig
ö|e||ek.

Az otthon|evőknek kik nem a hegyen |akoz.
nak miként a próÍéta, szintén sok kézcsókot
és üdvöz|etet kÜ|dök'

Mégegyszer  me|egen ö le l |ek és kér lek,
hogy ezt a levelemet ne add oda senkinek.
Ugye ezt megteszed?

|sten Ve|ed! E|j bo|dogu|, mint a virág a pa-
tak partján : Aladár.(os)

Hogy Babits Mihá|y más tanítványaira (és
csa|ádtagjaikra is) mi|yen hatássa| vo|t, azt
egy SzomorÚ esemény is mutatja. Egyik volt
diákja, Kovács Nagy Lajos, akit az 19.l1112-es
tanévben magyarra tanított s az év végén
éretségiztetett is, 1918-ban a Piave me||ett
hősi halált ha|t (orvosként). Valószínű, hogy
az érettségi óta elmú|t hat évben nem sokszor
talá|koztak - a csa|ád mégis szÜkségesnek
érezte, hogy értesítést kü|dj ön a volt tanár-
nak.(ou)

1929, novemberében, már mint a Nyugat
szerkesztője járt Babits Mihá|y Újpesten. Az
Ujpesti Kozművelődési Kor az alábbi sorok kí-
séretében kÜldte e| neki a meghívót:

,,Mé|yentiszte|t Tanár Úr!
A nov. 13-ra tervezett e|őadáshoz az e|ő-

készÜleteket megtettem. A közönség fokozott
é rde k| ődésse l várj a a,, Kártyav ár,, szerzQjét,

A vonatkozó meghívó egy pé|dányát csa-
to|om. Szerdán este B-1 14 9 őra között teszem
tiszte|etemet autóva|. Megje|enés 

.'áz 
eiőadó

részére nem Smoking,  hanem s ö tét  utca i
ruha.-

Kivá|ó tiszteIette|: Tárnok János.(o')

. l l
T!.Pr*-

q .:v+'.r 
ET-r*
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Cseké|y ada lék ugyan,  ám sokatmondó,
hogy 1933-ban az Újpesti Jókai népkönyvtár-
ban Babits Mihá|ynak a következő művei vol-
tak ta|álhatók: Gi|yakalifa, Ha|á|Íiai, Karácso.
nyi madonna, Kártyavár, Timár Virgil fia, Leve-
|ek'|ris KoszorÚjábó|, Nyugatalanság völgye,
Pávato|lak, Gondolat és írás, lrodalmi prob|é-
mák'(*)

Az 1920-as évek közepétől egy Új ismeret-
ség ismét a Kártyavár színhe|yéve| kapcso|ta
össze Babits Mihá|yt' Berda József ugyanis
ekkoriban jelentkezett először s aztán még
hosszú ideig: verseket kü|dött a Nyugatnak s
később szeretett volna ő is Baumgarten-díjat
kapni. Fellépésében cé|ratörő és erőszakos
vo|t, amit a címzett egész bizonyosan nem
méltányo|t, ha a |evé|író rossz kÖrÜ|ményeire
tekintettel is lett vo|na. Leve|ezésÜkből- pon.
tosabban Berda József |eve|eibő| - á||jon itt
néhány annak bemutatására, hogyan néz ki
ugyanaz,,fentről'' és,,lentrő|'', megszerzett kul-
tÚráva| és örökö|t |ehetőségekke|:

Berda JózseÍ - Babits Mihálynak. (oros.
háza,1925. dec' 25')

Kedves jó Mester! Bocsásson meg, hogy
isméte|ten mo|esztálom. Ugyanis a napokban
vélet|enÜ| kezembe kerü|t a Marosvidék c. na-
pi|ap, ame|yben Babits Rezső név alatt egy
vers je|ent meg' Barátom, akiné| iakom, állító-
lag ismeri őt de Makóró|' És így nagyon kíván-
cs i  arra,  hogy rokona-e Mesternek Babi ts
Rezső? és feIkért ,  hogy ezt  kérdjem meg
ontő|. Én a magam résjérő| ezI semmiesetre
Sem Szorga lmaznám, de tek intve,  hogy a
barátomró| van szó - akinek jó barátja á||ító-
|ag Babits Rezső - e|eget tettem kérésének.
(Nagyon kíváncsi Íiú a barátom, talán egy
kicsit iroda|mi-szagú Íi lológus is.) lsméte|ten
kérem tehát kedves Mestert, bocsásson meg
ezért a szokatlan kívánságért, _ de barátom
é|ethazugs ágári| van szó.

Szívességét e|őre is köszönve maradok
igaz híve: Berda JózseÍ.

Berda JózseÍ - Babits Mihálynak. (Újpest,
1927 . ápr. 11 .)

Kedves Mester! A napilapokbil értesü|tem,
hogy a ,,Ha|á|fiai' ' c. regénye már megje|ent.
Amennyiben legújabb munká járó| az egyik

helyi orgánumba írni szeretnénk: nagyon ké-
rem - ha lehetséges - kÜ|djön be|őle egy
pé|dányt címemre. (MegÍeIelő propaganda
biztosítv3!) Egyébként igen nagy ör ömme|
vennék Ujpesten, ha va|ame|yik csÜtörtökön
kifáraöna a,,Horizont'' klubba (otthon káv éház
kÜ|önterme, este B óra) ami most végre aktuá-
lis is volna - legújabb regénye megjelenése
után.

Nagy tisztelője: Berda József.

Berda JózseÍ _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1927. ápr.20.)

Kedves Mester! Én nem bántottam meo
ont: miért nem vá|aszol?

Csak ennyit vártam:
igen
vagy
nem?l

Mé|y szeretet te l  igaz t i sz te lő je:  Berda
JózseÍ

Berda József - Babits Míhálynak. (Újpest,
1927, ápr. 30.)

Kedves Mester|  Ha úgy gondo| ja ,  hogy
megsértettem két e|őbbi |eve|emme|: alázato-
san bocsánatot kérek! Csupán annyit kívánok
megjegyezni, hogy ha a Ha|á|Íiai-t megkaptam
vo|na: Úgy két he|yi lap (Újpesti Nap|ó, FÜg-
getIen Ujság)  megemlékezet t  voIna ró |a .
Ennek a  megakadá|yozó ja  ped ig  -  úgy
tudom - nem én vagyok.

Maradtam egyébként Mesternek továbbra
is igaz tisztelője: Berda JózseÍ

Berda József _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1928. nov. 2.)

Kedves jó Mester, két-három héten belÜ| _
az újpesti Közművelődési Kör áldozatkészsé-
géből _ Egyedúl címmel sajtó a|á kerÜ|nek
Újabb verseim. Az a szándékom u.i', hogy a
kÖtetet onnek ajánljam. Amennyiben Mester-
nek ez e||en valami kiÍogása volna, úgy kérem
értesítsen nagybecsű válaszáró|, - hogy ez-
irányban intézkedni tudjak.

Mesternek legőszintébb híve: Berda József.

Berda JózseÍ - Babits Mihá|ynak. (Újpest,.l929. Íebr' 3.)
Kedves Mester| A napokban egymásután



Újpesti He|ytörténeti ÉrtesÍtő 1994. március

i t

háromszor hívtam Íe| Önt telefonon' Sajnos,
nem Vo|t Szerencsém. El|enben mind a három
a|ka|ommal igen |ea|ázó hang fogadott. Va|a-
hogy azt o|vastam ki, ebbő| a hangbi l: mit
szemtelenkedik itt ez a suhanc?* Nem taga_
dom, nagyon megbántva éreztem magamat,
mert soha senki nagyobb tisztelette| és szere-
tette| nem gondo|t Mesterre, mint Íájda|masan
érzékeny cseké|ységem. A teleÍonbeszé|geté-
sek után most már úgy érzem nem szabad
betennem többé a |ábamat ahhoz a Magyar
írihoz, akiben ta|án legszebb és |egigaább
ör ömeimet ta|á|tam meg. Nagyon e|szomorít
tehát, hogy ezentú| nem csak a rettenthetet|en
Bankár  ,k ipárnázott  szobájába,  de még a
Magyar Iró a|ázatossá szépÜ|t haj|ékába sincs
t öbbé bemenete|em. Ped ig . ' 'ped ig ,  semmi
mást nem akartam csak egy jegy e|őre való
biztosítását - pénzéért - a Babits-unnepé|y-
re,  amelyre (gyengélkedésem e| lenére is)
nagyon szerettem vo|na e|menni. |gazán nem
tudom, ki e||en vétkeztem?|

Mesternek vá|tozatlanu| igaz híve: Berda
József.

* Ez én vo|tam, ő jó| o|vasott. (Torök Sophie
írása)

Berda JózseÍ - Babits Mihálynak. (Újpest,
1929. febr. 14.)

Kedves j ó  Mester !  Megkaptam nagyon
kedves |evelét' Ez a |evé| bizonyítéka annak,
hogy kissé elhamarkodott volt az érzékeny-
ségem' (CselédjÜk gépies vise|kedését nem
|ett  vo|na szabad fe|vennem.)  Mindezekné|
fontosabb dologról van szó. Az Újpesti Koz-
m(jve|ődési Kor február 21-én egy Babits-
esté|yt szeretne rendezni. Tudomás-om szerint
ebben az ügyben Tárnok igazgató ur már tár-
gya|t Mesterrel, de fix időpontban nem tudtak
megá||apodni. Azóta Tárnok igazgató úr kÜ|ön
is szólt nékem, hogy |épjek érintkezésbe Mes-
terre|: mikor vo|na lehetséges az esté|y meg-
rendezése? Éppen ezért arra kérem Mesteú:
kegyeskedjék: - vasárnap kivéte|éve| bárme-
|yik napon - te|efonon értesíteni (este 5-7 h
között) Tárnok János igazgató urat, hogy mi-
kor ál|hat ebben az Ügyben rende|kezésére?
Az Újpesti Közművelőó-ési Kör telefonszáma:
Ujpest 20.

Mesternek igaz híve: Berda Jizsef.
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Berda József - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1930.  jan.  31 . )

Kedves Mester| Mive| az onné| |evő kézira-
tokra (6 Üers) nagy szÜkségem Van s mert kÜ-
|önben sem célom, hogy egy ha|dokló lapban
szerepe|jek: ismételten kérem, szíveskedjék
azokat súrgősen visszakü|denl. Ennek meg-
könnyítésére egy, bélyegge| el|átott, borítékot
is me||ékelek, nehogy még ezze| is terheket
okozzak.

Boldogítsa csak onöket Simonka Undor az
ő kecskebogyóiva| _ a ,,nemzeti koncentrá-
cii ' ' nagyobb Öromére.

VégezetÜ| csak annyit: a kéziratok vissza-
kapását szigorúan morális kérdésnek fogom
tekinteni' Szeretném tehát e|kerÜ|ni azt, hogy
végIek kiábrándu|iak onbő| |

Mé|y tiszte|ette|, híve: Berda József'

Berda József - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1930. febr. " '17.)

Mé|yen tiszte|t Szerkesztő Url A kézíratai-
mat visszakaptam, két vers kivételével. Az
egyiknek címe: Meddő féni sóhajÍ, a másik
vers  címét -  v isszakapását  morá l i s  kér-
désnek, tehát |ényegesnek tekintem - nem
mondom meg, mert sokkal önérzetesebb és
fÜgget lenebb vagyok már onnel  szemben'
Azonban kije|entem' ha a kérdéses két verset,
he|yesebben az.utóbbit Ieköz ö|tetné va|aho|:
jogai m at é rvényes íte n i fog o m !

Ami pedig onne| szemben való további ma-
gatartásomat i|leti: megnyugtatom, nem á||ot-
tam be a zsurna|izmus Íelelőt|en csahosai kö-
zé. Csak megá||apítottam, hogy onn ek annyi
koze van az igazÍ katholÍcÍzmushoz, mint Vol-
tairenek Szent Ágostonhoz' Hogy idáig jutot-
tam önne| szemben, az természetes' Nékem,
mint Íiata|nak, jogaim vannak arra, hogy reví-
ziő aIá vegyek o|yan embereket, akiket a bete-
ges önimádat igazta|anná vakított!

TiszteIette| : Berda JózseÍ
U.Í. Ezek után pedig tekintélyemet és befo-

lyásomat az újpesti társada|omban, természe-
tesen nem n.b. |apja, hanem egy másik, - je.
|en|eg sokka| kitűnőbb _ folyóirat támogatá-
sára Íogom fe|haszná|ni. Az on lapjáva| szem-
ben pedig o|yan á||áspontra he|yezkedem,
amít a |ap a mai szomorú viszonyok me|lett
megérdemel. - Ha on ismerné az Újpesti vi-
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Szonyokat S az én hatásomat az itteni literátus
körökre, nem becsÜ|né azt |e!

Berda József _ Babits Mihálynak. (Úipest,
1930-31 között)
- Mélyen tisztelt Mester, tudatában vagyok
onne| szemben tanusított magatartásom he|y-
te|enségének. (Egy tÚlzott érzékenység sodrá-
ban szenvedtem akkor, de mint szavamat ad-
tam, nem ál|tam be a csahosok közé|)

Amennnyíben on még most is megbántva
érezné magát: Úgy ünnepé|yesen bocsánatot
kérek' Hiszem és tudom, az on mindenen
felúlemelkedő emberiessége ebben az eset-
ben is a megértés á|láspontjára Íog helyez-
kedni !

Egyben itt csato|om néhány Újabb versemet
ís,  ta|án akad koztÜk o|yan,  meIy megÍeIe l
Mester tetszésének.

Maradtam igaz  és t i sz te|ő  híve:  Berda
József.

U.i .  |tt kívánom megemlítení, hogy tItyés
Gyula felszólítására és tanácsára mertem
elkÜ|deni a csato|t verseket. Ami azonban a
bocsánatkérést iIleti _ l||yés-jobb-be|átásra-
ösztönzésétő| fÜgget|enÜl -: azt a magam
férfias e|határozásábóI tettem meg.

Berda József _ Babíts Mihálynak. (Újpest,
1930-31.)

Kedves Mester, on valószínűleg még min-
dig haragszik rám. Én ezek e||enére is hang-
sÚlyozom: megbántam Íiata|os tú|zásaimat.
Erősen hiszem, hogy Mesternek is az az á|-
|áspontja: a megbocsátás a |egemberibb meg.
nyilatkozás és legerkölcsösebb elégtéte|. H}
ez igaz, Úgy akkor Mester kikapcsolta a Sze-
mélyes szempontokat Ügyembő|'

A |egmélyebb tiszte|ette| igaz híve: Berda
JózseÍ.

U.r. lgen ört]|nék, ha nyi|atkozna, il|etve ér-
tesítene Mester á||áspontjáró|. Bízom, hogy
ennek nincs akadá|ya.

Berda József - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1932. márc' 26.)

Kedves Mester, vélet|enÜ| tudomásomra ju-
tott, hogy egy Ga|icza János nevű úr, axiiot
annak idején beszé|tem már, az egyik újpesti
Iapban e||enem írott cikkét _ mtty siínte

hemzseg a Íörmedvényekre je||emző |egérte|-
met|enebb halandzsáktó| _ onhöz is e|juttat-
ta. Amennyiben ez az innen-onnan és rend-
szer teIenÜ| (sok heIyen idéző jeIek né|kÜl )
összeidézett,,stiIisztikai remekmű'' nem iroda|-
mi ,  hanem csak személyes tendenc iák ko-
molyta|anságábó| szÜ|etett: Mesterre bízom
értékbeli meg íté|ését.

Egyébként megjegyezni kívánom, hogy a
szóbanforgó úr borbé|y es fodrászmester -
amitő| a legnagyobb tehetség |ehetne -, akit
instruáltam s ő ezért ingyen beretvá|t és haj-
nyírt engem. Sajnos , ezt a nagy áldozatot kí-
vánó instruá|ást a végin abba kel|ett hagynom,
mivel a nevetségesség veszélye fenyegetett
engem. (Azt akarta, hogy mindenhová e|vi-
gyem, mindenkinek bemutassam; sőt odáig
merészkedett, hogy a város ku|tÚra|apjábó|
400 pengőt akart kiterrorizálni magának, amít
persze megakadályoztam azon a címen, hogy
a kérvényezőnek két üzlete és saját háza
v,an.) Ezért szÜletett meg a bosszúál|ásnak
onhöz  i s  e| jut tatot t  f ö rmedvénye,  me|ynek
hangja fe|tűnően rokon a Szász Káro|yok és
Pekárok hangjával. (Vagy ama Magyar KultÚ.
rabe|i Nógrádi Úrral, akit a Nyugatban komi-
kumként idéztek.)

Dehát, aki vidéken é|, annak tűrnie ke|| a vi-
dékies nívó kopködéseit! Ez e||en nincs véde-
kezés, kÜ|önösen akkor nem, ha aztaz Újpesti
,,szevi||ai borbé|yok'' műve|ik. Wi|de mondotta:
,,Az irigység engeszte|hetetlenebb, mint a gyŰ-
|ö|et.' '

S nékem még a borbé|yokka| szemben is
magyarázkodnom ke||, bár nem örömme|.

A legmélyebb szeretette| és tisztelettl Üd-
vöz|i, igaz híve : Berda JózseÍ.

U.i' Ta|án nem lesz érdekte|en megemlíte-
nem, hogy szóbanforgó Íö|je|entést akar bead-
ni e||enem, azon a címen, hogy mive| sz|áv
származásÚ vagyok, va|ószínűleg nincs ren-
dezve az á||apo|gárságom sem, azt akarván
ezze| e|érni, hogy kito|onco|janak. (Kö|tő,.mint
rendőrspic|í!) Sőt, azza| is vádo| ebben a fö|je-
|entésben, hogy,,gyanús po|itikai mozga|mak-
ban'' Veszek részt, s hogy ,,közveszé|yes csa-
vargó' '  vagyok. Mit szól mindehez Mester?
Egyébként _ qgy ha|lom személyesen is fe|
akarja keresni ont, hogy még job-ban ,,elgán-
cso|hasson'' engem a Nyugatnál' (A cikkével
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is ezt akarta ,,elérni' '.) A di|ettantizmus (az ő)
erőszakos elhatározásaiban, úgy |átszik, |e-
győzheteIen.

Berda József _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1930-ás évek.)

Kedves Mester, ha volt valaha ember, akire
ta|áli volt a mondás, hogy ,,két szék között a
földre esett'', tjgy az én esetemre a legta|á-
|óbb'

1'l Újpest városátó| 100 pengőt kértem a
ku|tÚra|apbó|' Eredmény: e|utasították. (Arra-
való hivatkozássa|, hogy Baumgarten-segélyt
kaptam.)

2.l Az |GÉ-né| segélykíosztás volt, s itt is
arra va|ó hivatkozással utasítottak e|, hogy
Baumgarten-segé|yt kaptm.

Summa summárum:
Nem kaptam se Baumgarten,  se  lge-

segé|yt és nem kaptam a város ku|tÚralapjábi|
sem!

Poko|ian mulatságos eset ez. Nem tudom:
sír jak-e ,  Vagy nevessek,  Trag ikomédiá t
lehetne er rő l  í rn i !  Nagyon-nagyon kérem
Mester; ha módjában á||, értesítse Semsey
polgírmestert _ esetleg telefonon - és az
l 'G.E.-t: hogy nem kaptam semmiÍéle Baum-
garten-segélyt, hogy tévedés az egész.

Szívességét e|őre is há|ásan köszöni tiszte-
|ő híve: Berda József.

U,i .  Nemrég gyógyultam ki dÜhös inf|uen-
zámbó| (azt hittem, hogy ,,kikészít''), s ezért
Íordu|tam csak mostan onhöz.

- Mivel je|en|eg |akás né|kÜl vagyok _
minden nap más-más barátomná| a|szom -
kérem, hogy értesítését Ú1pest, Árpád-Út 66.
szám, Kor kávéház címre szíveskedjék kÜlde-
ni' (A lakásomat 45 pengő tartozás miatt fel.
mondották, sőt a tartozás ellenértékeként még
a cók-mikjaimat is visszatartották') Fö|téve,
ha addig az é|ők közé tartozom rnég!

Berda József - Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1937. Húsvét)

Kedves Mester, megint lemaradtam. Hát
egyálta|ában nincs remény arra, hogy e|Íoga-
dott verseimet |eközö|jék? Már-már Úgy véle-
kedek, hogyr a köz|ésnek egyet|en akadá|ya
az, hogy az egyik verset (Ünnepi a|ka|omra)
Hatvany Lajosnak aján|ottam. Ha ez va|óban

gát|ó körÜ|mény, mingyárt meg is kérem Mes-
tert: törö|jék ezt az ajánlást| Arra is gondo|tam,
hogy talán a Szép Szóban va|ó szereplésem
is akadá|yozza a Nyugatnál va|ó megsző|a|á-
som |el1etőségét'.. Megmondom őszintén, ta-
|án a Szép Szóról is |emondanék, ha gyakrab-
ban juthatnék szóhoz a Nyugatnál' (A Szép
Szó minden második számában szerepe|ek,
ugyanakkor a Nyugat egy évben csak egyszer
enged szóhoz jutni.) A kö|tő _ minden nemes
tu|ajdonságai mellett is _ a fö|dön é|... Tehát
egy kevés jóindulatta| mindent meg |ehet érte-
ni. A Szép Szó 10 pengőt Íizet egy versemért,
s minden második számban szóhoz juttat. A
Nyugat 5 pengőt Íizet egy versemért, s egy
évben csak egyszer enged szóhoz jutni. (A
mú|tban nem így vo|t.) Hatvany Lajos _ úgy
ahogy - támogat engem, s ha ő nincs, ta|án
meztelenÜljárnék ma, Vagy régen Íö|fordu|tam
volna, ezzel szemben ott van a Baumgarten-
díj, amelyből egy fi||ért sem kaptam. Mit csi-
náljon ilyen körü|mények között egy fö|dhözra.
gadt szegény kö|tő? Mondjak le azokrő| a
,,gyéren hul|ó'' pengőkről is, s e|égedjek meg a
még kevesebb nyi|vánosságga|? Sajnos azon
á|dozatok közé tartozom, akiket a magyar iro-
dalmi élet demora|izá|t, Nagyon örÜ|nék, ha
őszintén megírná Mester: mi a való helyzet
verseim kÖz|ése körü|? Ta|án nem |esz o|y na-
gyon nehéz erre Válaszo|ni'

A régi tiszte|ette| és szeretette| igaz híve:
Berda József. .

Berda József _ Babits Mihá|ynak' (Újpest,
1937.  aug.  5.)

Kedves Mester, egy Tóth Árpád-emléktáb.
|át szeretnénk le|ep|ezni az Akvinkum me||etti
Krempe|-ma|omcsárdában, meIy kapcsolatban
Van a költő Akvinkumi korcsmában című ver-
sével. Az Ünnepséget a Vörösmarty Társaság
rendezné s ebbe a programmban Mestert is
szeretnénk bekapcs o|ni azza| a Tóth Árpád-
tanu|mánnya|, me|y még 1928-ban je|ent meg
a Nyugat Tith Á-em|ékszámában. Az ünnep-
ség kozvetítését a Rádió is vá||a|ná. Éppen
ezér|, i|letve, hogy a további íntézkedéseket
megtehessük,  arra kérem Mestert :  kÜld je,
Vagy kü ldesse e l  címemre.ezt  a  Nyugat-
számot (ha nem tévedek,  92B november i
szám vo|t), me|yben Tith Árpádró| írt tanulmá-l
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Szívességét e|őre is köszöni igaz tisztelője:
Berda József'

Berda József _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,
1937. szept. 25.)

Kedves, nagyrabecsult Mester, nem tudom
hol és mikor ér uto| a szívszé|hűdés, ame|y
néhány órát, eset|eg néhány órát enged é|yez
mé-g nekem. (Minden a Szerencsétő| fÚgg.)

Eppen ezért szeretettel kérem a Móstert,
beszé|jen a |elkére Basch dr. Úrnak: uta|tas-
son ki nékem néhány pengőt a Baumgarten-
ből. Higyje e| kedves Mester nekem: nem Va-
gyok hipochonder és főként, hogy _ nem vicc
a betegségem'

Hogy kérésemet i|lető|eg mennyire nem az
anyagias szempontok vezetnek: mellékelem a
receptet s kérem is _ ha nem hinnének ne-
kem _, ne pénzt kÜ|djenek, hanem kÜ|djék,
vagy kÜ|dessék e| címemre az orvosságot.

l||yésnek átadott verseimet megkapta-e már
Mester?

Szíves jóindulatába aján|va magam, ma-
radtam Mester régi híve: Berda Józseí.

Berda József _ Babits Mihá|ynak. (Újpest,.1938. Íebr. 4.)
Kedves Mester, ha ön érezné az én tépe|ő-

désemet, azt, hogy éjjel, is azon tÜnődöm, vaj-
jon kapok-e Baumgarten-segé|yt? akkor nem
hagyna bizonyta|anságban engem. (Minden
reggel izgatottan, reménykedések és kétsé-
gek közepette, várom a póstást.)

Nagyon kérem tnt _ ha nem esik nehezé-
|e 

_' legyen jó hozzáml Ha csak 100 pengő
(vagy anná| is kevesebb) segé|yt kapnék: [i-
mondhatat|anuI bo|doggá tenne vele.

Jóságát, igaz emberségét előr:e is köszöni.
igaz tiszte|ője: Berda JózseÍ.

Berda JózseÍ - Babits Mihálynak. (Újpest,
1e38.)

Kedves Mester, elolvastam a vasárnapi Á
Reggel.ben. a Baumgarten-díjasok névsoiát s
majdnem szívszélhŰdést kaptam, amikor
megtudtam, hogy ve|em szemben a követke-
zőknek vannak esé|yeik:

Hajnal Anna finom-midon Iipitvárosi Úr-
hö|gynek _

Devecseri Gábornak a csodagyereknek,
egyébként nőket bo|ondító iÍjú Adonisznak, -

Mo|nar Katának, a magyar Sigrid Undset-
nek -

Mo|nár Antalnak, a magyar zeneesztétika
Gyu|aiPá|jának, _

s végÜ|:
Barta Jánosnak, az új Péterffy Jenőnek -

Mit mondjak erre?
Az íté|et kihirdetésének pi||anatában

Íőbe|övÖm magamI
|sten engem úgy segéljen!
A megbélyegzés el|enére is t iszte|ő híve:

Berda József.

Berda JózseÍ _ Babits Mihá|ynak.(Ujpest,'19s9. jan. 31 .)
Kedves Mester, szeretettel és

kérem, |egyen o|yan emberséges
Sen: Van-e még remény, kapok.e
ten-segélyt?

Higyje el Mester: nincs szörnyŰbb do|og a
bizonytalanságná|, a hiábava|ó tépelődésnéll

Szeretnék már túlesni ezen isI
Mégegyszer kérem, legyen o|yan embersé-

ges és értesítsen: mi az eredmény?
lgaz tisztelettel híve: Berda József.

Berda József - Babits Mihálynak. (Újpest,
1e40.)

Kedves Mester, bizonyára o|vasta a |apok-
ban, hogy az úgyészség |efog|a|ta Béke című
Új könyvemet. (Sajnos, egyet|enegy példányt
sem sikerü|t megmentenem.) A lefogla|ás -
melyet azóta.a vádtanács is jóváhagyott _ az
itt csatolt Édes pihenés óimo riers miatt
történt. A vád: szeméremsértés' Mive| az Ügy
köze|jövőben keru| tárgyalásra, nagyon kérem
Mestert: kÜldje el nékem írásbe|i izakvéÍemé-
nyét errő| a versről. Vajjon szeméremsértő-e a
vers? _ ezen Van a hangsÚ|y. Nagyon boldog
|ennék, hisz' nem po|itikáril van szó -, há
nem tagadná meg kérésemet és bizonyságot
tehetne az igazi írói szolidaritásról.

Szívességét előre is köszöni há|ás híve:
Berda József.

U.i. Az inkriminá|t versben nem egy szek-

nya megjelent.
az Ünnepségre,
vastatnánk fe|.

Ha Mester nem tudna e|jönni
úgy a tanu|mányt mással ol.

tisztelettel
és értesít-
Baumgar-

-/
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szuális műve|et kihangsÚlyozása Vo|t a célom;
inkább az evés-ivás és a|vás epikurosi örö-
meit akartam magasztalni. A többi csak keret.

Berda József - Babits Mihá|ynak. (Buda-
pest, 1940. dec. '17.)

Kedves Mester, évek óta ízléstelenkedem
azért, hátha áttöröm a nagy kínai fa|at: a te|jes
e|zárkózást. A Baumgarten-Ügyre gondo|ok...
S éppen ezze| kapcso|atban kel| megemlíte-
nem: |átván a velem szemben megnyi|vánuló
merev magatartást, igazán nem íté|hető e|,
hogy az utóbbi eszendőkben megjelent két
könyvemet (Sotétség, Béke) már égyá|talán
nem kÜ|döttem el Mesternek. (Másfél eszten-
deje immár,  hogy verset  sem kÜ|d ö t tem a
Nyugatnak; ez a közömbösség sem csodála-
tos, hisz a korábban elfogadott verseket sem
közö|ték!) Ha csak halovány je|ét is |átnám a
higgadtságnak s látat|anba ítélkezés feIadásá-
nak: örömme| kÜ|deném e| Újabb verseimet s
két |egutóbbi kötetemet. -

Szeretette| kérem a Mestert: Vegyen egy.
szer már figyelembe engem is a Baumgarten-
díjak odaíté|éséné|, _ ha csak egy kisdíj ere-
jéig is! Mert ta|án nem mindig az az igazsá-
gos, ami egyben irodalompolit ikai lag is há-
lás...

Szíves jó induIatában erősen bizakodván
szeretet te|  és t i sz te let te l  k ösz önt i :  Berda
József'

U.i. bizonyára em|ékszik még Mester: an-
nak idején |efog|a|ták Béke című versekötete-
met.egy,,Szeméremsértő'' vers miatt. Később.
a kifogáso|t vers kivágásával, fe|o|dották a
könyvet a zár|at a|ó|. Múlt héten vo|t ebben az
Ügyben a tőtárgyalás, me|y jogerős fö|mentés-
sel végződoÍÍ. Ebben az Ügyben írásbe|i szak-
1é|9ményt kaptam Schöpf|in A|adártól, l l|yés
Gyu|átó|, és az azőta e|hÚnyt Pintér Jennot.
Az írásbeli szakvé|eményeket a fö|mentő íté|et
Íigye|embe vette. Sajná|om, hoÖy Mestertól
nem kaphattam írásbe|i szakvéleményt.-

Berda József - Babits Mihá|ynak. (Buda.
pest, 1940. dec. 21 .)

Kedves Mester, olyan híreket ha||ottam,
hogy Ól á|lító|ag va|ami levé| miatt nehezte|
reám. En, őszintén szó|va, nem tudok i|yen
bántó hangú levé|ről, ha ilyesmit kapott vo|na

Mester: az csak hamisítvány lehet. Én azt hi-
szem, hogy Mestert nem érdekelnék a szolga-
|e|kűségről, híze|kedésektő| áradoző leve|ek.
En i|yeneket valóban nem írok, egy-két elke-
seredett sor pedig nem hiszem, hogy bántaná
Mestert' (lt'!."'t Van-e egyébre ok, ml:nt a kese-
rriségre?) on olyan ember, aki felÜl tud és tu-
dott  emelkedni  mind ig az o lyan do lgokon,
amik pi||anatnyi|ag bántották. Ha valamive| is
bántottam ont, kérem, bocsásson meg ezért|

lgaz szeretettel köszönti: Berda József.(o')

co

Krono|ógia

1911
júlÍus 27: A 94.074. számú miniszteri ren-

de|et ke|te, mely Babits Mihá|yt Fogarasról
Ujpestre he|yezte át.

augausztus í; Hatvany Lajos: lrodalompo-
litika. (Nyugat)

augusztus B; A Budapesti Köz| öny hírt
adott Babits Mihály áÍhe|y ezésérő|.

augusztus 9; A Világ cikke az áthelyezés-
rő|.

augusztus 1Q: Az újpest i  Iapok Babi ts
Mihá|y átheIyezésérő|.

augusztus 19: Az Újpesti Figye|ő e||ensé-
ges cikke.

augusztus 29; Babits Mihá|y részt vett az
újpesít gimnázium a|aku ló tanácskozásán.

szeptember  / ;  Verse i  a  Nyugatban:
Cigánydal, Levé| TomÍbót, Szent Miháty,
Bolyai, Spleen.

szeptember  B:  Juhász  GyuIa. .  Ieve le
SzakoIcáró|.

szeptember g: RendkívÜli  értekezlet a
gimnáziumban a ko|eraveszé|y miatt.

szeptember 14: Fogarasi gyógyszerész
ismerőse e|kÜ|dte otthagyott könyveit;.E na-
pon Vagy közel e naphoz költözött ki az Aré-
na Útról Rákospalotára, aFő Út2. szám a|á.

szeptember 15: A'Vi|ág cikke: Fogarastótoga
UjpestÍg'

szeptember 17:A Népszava cikke: Fekete
ország'
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szeptember 22: Babits Mihály nyi|atkozata
a Vi|ágban'

szeptember 25:Leve|et kap a Nyugattó| a
tanÜgy i  szám miat t ,  vaIamint  Sch öpÍ| in
A|adár verseket kér tő|e a Vasárnapi Ú1ság
számára..

október  7;  Bresztovszky Ernő c ikke a
Népszavában: Tünetek t '  Ge||ért  oszkár
írása a Nyugatban: Babits, a köItő, Babits
Mihá|y VerSeS meséjének második éneke, Á
vihar címen és Ödipusz kiráty című kritikája
a Nyugatban.

október 5; Bresztovszky E. újabb cikke a
Népszavában: Tünetek l l .  Babits Miháy a
Szekszárdi Nőegylet bá|ját Protógga| nyitotta
meg.

október Z; Tanácskozmányt tartott az új-
pesti gimnázium tanári kara. Megbeszélték a
tanév kezdetéveI kapcsoIatos tudniva|ókat'
tekintetteI a még nem teljesen elcsitult koIe-
rajárványra. Szó volt az első négy hét tanu|-
mányainak pótlásáró|, a szÜlői fogadóórákri|
és a rendkívÜli tárgyakról' Megbeszé|ték az
iÍjÚsági könyvtár gyarapításának e|veit és
meg hal|gaIták az iskoIaorvos tanácsait.

október 9; Évnyitó a felső tagozat számá-
ra.

oktober 10-11: az e|ső tanítási napok a
feIső tagozaton.

október 16: lgnotus disputája a Nyugat-
ban a Népszava cikkeive|.

október 22: Babits Mihály száz koronát
kapott Szekszárdró|.

október 27: Pénzt kapott a Nyugattó| is.
október 29: Babits Angya| |átogatása

Újpesten és Rákospa|otán.
november 7: Tanu|mány a Nyugatban: Áz

ifjú Vörosmarty' Es ugyanott egy polémia:
M (jvészet és szabadság'

november 4: Miricz Zsigmond látogatásra
invitálta magukhoz

november 13 és 19között inf|uenzás volt.
november  14;  Vá laszsorok Mór icz

Zsigmondnak.
november 15: Az Újpesti gimnázium tanári

kara az e lső  e l |enőrző  tanácskozmányt
tartotta.

novembér 16:  Megje|ent  tanuImánya
Petőfirő| a Nyugatban.

november 26: Mőricz-matinét tartottak a

Vígszínházban.
';december 10: Babits, Karinthy, Koszto|á.

nyi Szabadkára utaztak feIolvasást tartani.
december 1 4: RendkívÜli tanácskozmány

az Újpesti g.imnáziumban' A téma a követke.
ző vo|t: mi az oka a nagy kü|önbségeknek,
me|y az elemi iskolábó| - akár jó bizonyít-
vánnya| is _ kikerÜ|tek tudása, valamint a
középisko|ák követelményeinek színvonala
között van? E, már régebben is tapaszta|t
h iányosságok megszüntetésére F ischer
lz idor az ,,E|őadó I.. .] a már kü|f ö|dön bevált
progimnázium inhézményét aján|ja. De a né-
metekétő| eltérő|eg azza|, hogy a mi viszo-
nya inknak Úgy Íe le|ne meg ez intézmény,
hogy az elemi lIl. osztá|yt végzettek vétetné.
nek Íe|  ez  i sko|ába,  mely  a  k ö zépisko|ák
me||é ál|íttatnék fel' Tanítanának pedig ben-
ne tapaszta|t  eIemi i skoIa i  tanítók és erre
önként vál|a|kozó tanárok. A fiata| tanárnem-
zedéket pedig köte|ezni kel|ene arra, hogy
gyakorló évének egy részét okvet|enÜl a pro-
g imnáz iumban a tanítók o|da|án t ö | tsék e| ,
hogy ezt az Ügyességet, a gyermekkel va|ó
bánni tudást is, eIsajátíthassák I .] A javas-
Iatok feIett megindu|t vitában Babits Mihá|y
Fischer lzidor dr.-nak amaz Új eszméjét Üd-
vöz| i  ör ömmel, mely az elemi- és középisko-
|a szorosabb kapcso latát  teremtené meg.
Erre szerinte a|ka|masabb a progimn ázium
intézménye [...] ' '

december 16: A férti Vörosmarty megje|e-
nése a Nyugatban.

december 22: Második ellenőrző tanács-
kozmány.

december 30: Ady körkérdése a Világban.
december 3/; Hatvany Lajos: Nyí|t levét

Adynak (Világ). Babits Mihá|y szi|veszterre
hazautazott Szekszárdra.

1912
január í; Nove||ája a Nyugatban Líra,

kalendárium, mese, vers, kabala,
január 3; osvát Ernő válasza Hatvanynak

ugyancsak a Világban'
január 6; osvát Ernő és Hatvany Lajos

párbaja.
január 11 : osztá|yfőnöki értekez|et az ilj-

pesti gimnáziumban. Az ekkor ké.szÜ|t jegy-
zőkönyvbő| érdemes idéznünk néhány sórt,
mert  ráv i l ágíthat  az  igazgató  és Bab i ts

j
)
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Mihály nézete|térésének bizonyos okaira' kozmány.
,,|gazgató megnyitja az értekezletet, me|y- február 2: Fenyő Miksa |evele a Dante-

re Szerzett tapasztalatainá| fogva szÜkség fe|o|vasás Ügyében'
mutatkozott. Cé|ja megbeszé|és tárgyává február Z.. Második módszeres tanácskoz-
tenni egyrészt az oszlá|yok rendjének, az mány' Ezen újbó| e|hangzottak K|ima Lajos
osztá|yk önyvek vezetésének Ügyét,  más-  igénye i  a  tanításra  s  a  számonkérésre
részt  az i f jÚság fegye|mezésére i rányu| i  vonatkozóan.  Ezeket  az igényeket  minden
szabá|yzat betartására vezető intézkedése- évben többször e|mondta' ,,1...1 |gazgati a
ket s ejárást. szokásos s az Utasításokban fogia|t'irány-.t.) |gazgató e|őadja, hogy a kar'ácsonyi pontok szeme|őttartására hívja Íél a tanári
szÜnet a|att átnézle az írásbe|i dolgozatokat kar figyelmét. Főképen, hogy a tanítás a tan-
és az oszá|ykönyveket. Utóbbiak vezetése könyv nyomán s ne attót-óttero jegyzetek
á|ta|ában kie|égítő, sőt sok he|yen pontos és a|apján történjék. A tanu|ók Íö|oslógááen ne
gondos.  K ieme|endőnek"ta|á| ta az l .a . ,  l | .a . ,  terhe|tessenenek.  Egyes tantárgyak ne
l|.b., lI l .b., IV, Vl|, s VlI l '  osztályok nap|óinak vegyék tú|ságosan igonybe a tanuló-kat más
vezetését [...] tárgyak rovására I.' '] A nye|vek tanárai kér-

2') |gazgató kÜ|önösen az utóbbi időben jék számon a szókincset, ez a fe|e|et is e|bí-
úgy tapaszta|ja, hogy a tanulók fegye|me rá|andó' Á|ta|ában osztá|yÍe|eltetésre kel| t ö-
mintha a hagyományos szokástó| eltérne [...] rekedni [.. .] KÜl önös sÚly he|yezendő az is-
a V. V|. és Vl l .  osztá|y tanu|ói a t i|a|om e||e- mét|ésre. Kisebb, va|amint nagyobb egészek
nére hóva| dobálóztak, ablakot zártak s az befejezésekor összeÍog|alás [ótt, *e{ pedig
épÜlet újonnan, nagy kö l tség álta| t örtént Úgy, hogy a tanár magyaráz, összeÍog|a|ava,
Íestését bepiszkították, egymás test i  épsé- fog|a|koztatván kérdéseive| a tanu|ótat. R
gét veszé|yeztették [...] Katona József lstván tanulmányi naplób a, az ismét|ést s annak
és Babics [!] Mihá|y á||andó hetes ki je|ö|ését anyagát is jeIezni kel| [.. .] A tanítás |egyen
nem tartja helyesnek, mivel ez a spicli rend- tÜrelemmel, buzga|omma| s atyai szeretettel
szernek vethetné meg az a|apját ['.'] párosult' Az iÍjÚságot bátorítani kell s buzgó-

lgazgató  a ha||ot takat  egybefog laI tan ságra serkenten i  ke l |ő  eré||ye| és tap intat ta l .
következőképpen intézkedik: [ ' . .] o|y kifejezések, me|yek a tanu|ók önérzetét

3.) Az V., Vl.,  V||. osztá|yok tú|ságosan sértik, kÜ|önösen'kerÜlendők. Törekedni ke||
önérzetes,  sőt  önkényes v ise|kedésének arra,  hogy minden tanuló  gyakran Íe|e|hes-
megvá|toztatása céljából a vizsgá|at kiter- sen s valamennyi ébren, munkában tartas-
jesztendő Íő|eg azon tanulókra, akik a rossz sék. írásbeli do|gozatok tárgya csak a fe|dol-
szokások meghonosításában vezetők.  A gozott  anyag k ö rébő| vehető .  lgen jó ,  kÜl ö -
ko|omposok kinyomozása s szigorÚ (ha ke| nösen Íelsőbb osztályokban a magyar írás-
|egszigorúbb) megbüntetése meg fogja hoz- beli do|gozatok tárgyát váz|atszerűen össze-
ni a kíván rendet. A V|l. osztá|yban bizonyos á|lítai [...] Az érdemjegyeket a kalkuluskönyv
pajtáskodást [...] tapasztalt [...]' ' írásbe|i rovatába ke|l jegyezni [...]' ' Ezen az

január í3: Magyar Mór öngyi|kossága. értekez|eten Babits Mihá|y a köte|ező ma-
január 17: Mőricz Zsigmond sorai, me- gáno|vasmányok szaporítására és kiegészí-

|yekben bejelentette, hogy a közeljövőben tésére tett javas|atot.
ki|átogat Rákospa|otára. február í5; Fe|olvasás az Újpesti Közmű-

január 19: Móricz és Babits Rákospa|otán ve|ődési Körben. '|.  ̂ , '
i s  e lkerü|ték egymást .  Babi ts  Mihá|y február  16:  Két k is  kr i t ika a Nyugátban
nagyanyjának ha|á|a Szekszárdon. Szép Ernő és Ried| Frigyes egy-egy könyvé-

január 2í; Babits Mihá|y Verse a Vasárna- rő|. .. ;
pi Ujságban. március 2; Leopold Lajos sorai Babits

január  22:  Hende| odon részvétto|má- Mihá|ynak k önyve (A preszt izs) .  kr i t iká ja
cso|ó sorai. Ügyében.

január 27: EIső osztá|yozó tanács- 
_.március 

9; Babits Mihály a másnapi fe|ol-
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márc ius  10:  A Nyugat-mat iné,  Bab i ts
Mihá|y Íe|o|vasásáva| rendben és sikerben
ért véget.

március .|6: Kritikáia a Nyugatban Móricz
Zsigmond: Boldog világ cími mesegyűjte-
ményérő|. Az Újpestí gimnáziumban e napon
tartot ták a harmadik e||enőrző tanácskoz.
mányt.

március 22: Moricz Zsigmond krit ikát-
köszönő leveIe.

március 24: Fenyő Miksa gratu|áci i ja a
Íelo|vasás sikere miatt.

március 26: Főigazgatói látogatás Babits
Mihá|y munkahelyénn

március 28: Főigazgatói látogatás Babits
Mihá ly  munkaheIyén.

április Z Verse a Vasárnapi Ú1ságban'
áprÍIÍs 9: E|őadása a Társada|omtudomá-

ny i  Társaságban.  A sz öveg megje lent  a
Huszadik Században.

áprÍlis /4; Babits Mihály anyjának látoga-
tása Budapesten.

április 16: Dante fordítása című tanuImá-
nya S három részlet a Komédiábó| megje|e-
n1k a Nyugatban. Újpesten a nyo|cadik osz-
tályban tanítók értekezIetet tartottak. Érett-
ségi re  a  k övetkezők je lentkeztek:  Cze||er
Tíbor, Donáth A|Íréd, He|fgott Viktor, Hevesi
Iván,  KaIvar iszky Jenő,  K iss  LászI i ,  Kohn
József ,  Kovács Nagy Lajos,  Nasser  Jenő,
Radó Lajos, Vaday Atti|a, Vas Bé|a és Wi||er
János.

áprÍlis 18: Révai Mór |eve|e a Dante-Íordí-
tás kiadása miatt.

április 21: Ba|assa JózseÍ kéziratkérő
levele.

április 23; Schöpf|in Aladár levele szintén
a Dante-Íordítás kiadásának Ügyében.

április 27: Pethő Sándor kéziratkérő sorai
az E|et részére'

. májys í; Megje|ent kritikája Leopold Lajos
könyvéről a Nyugatban' ltt olvasható még az
o|csó  Jóka i -sorozatró l  szó|ó  r öv id  x is  i ik -
kecskéje is. Az |rodaÍomtörténet e havi szá-
mában je|ent meg kritik ája a magyar feren.
cesekről szóló könyvrő|.

május 4: a nyo|cadik osztályosok uto|só

tanítási napja.
május B; Jászi oszkár |eve|e, me|yben a

Társada|omtudományi Társaságban ótnang-
zot t  e l őadás  sz övegét kérte  a  Huszad ik
Század részére' Ugyanezen a napon vo|t
Újpesten a negiedik e|||enőrző tanácskoz-
mány.

május 16: írása a Nyugatban Browningri|
és a ko|ozsvári színitársuIat e|őadásáról '

május /B; Békenap az Újpesti gimnázium-
ban, az Ünnepélyt Babits Miháy rendezte.

május 20-22: irásbeIi érettségi, az első
két napon főigazgatói látogatás is .

május 25: A Spitkó Lajos kir. tanácsos,
tankerü|et i  fő igazgató  |átogatását  értéke|ő
tanácskozmár ly '  A  IegÍontosabb,  Bab i ts
Mihá|yt érintő megjegyzés: ,,[ ' . .] A Vl|..ben is
új tanár van, ki buzgó, hozzáértó; egyéb
he lyes  do log mei le t t  k iemet i  ( t i . :  SI i t fO
Lajos) az igen gondos jegyzetes ÍÜzeteket'
Szóba j ön a szorgalmas nyelvtani ismét|és
szÜkségessége és a magyar- la t in  s tí lus .
gyakor|ás. Az írásbe|iek magyar-latin részé-
ben sok az elemi hiba. Csak egyszer volt is_
mét|és [. ' .] ' ' .

jÚníus 1: Május huszonharmadika. Rákos-
paIotán _ Vers  a  Nyugatban.  Ugyan i t t
Leopold Lajos vá|asza Babits Mihá|y kritiká-
jára s Babits néhány Soros LJtoirata.

jÚnius 15 és 21 között osztá|yozó értekez.
Ietek Újpesten.
-  június  í6;  T öbb írás  a  Nyugatban:
onkonlmentár, a Játékfilozófia néven ismert
|ett párbeszéd, valamint egy VerS A zengő
szobor dala.

június 24: Évzári tanácsk ozmány'
jú ni us 29 : Tanévzáró Ünnepé|y.
július /; Nekroiógja a Nyugatban Kun Jó-

zsef ről'
jú|ius 3: Fischer lzidor |evele Szekszárdra,

Babits ekkor már otthon volt '
július 7: Komjáthy A|adár Dante/Szász-

kÜ|dő leve|e.
júlÍus í3: Kaposy JózseÍ levele Dante kor.

r igá|ása ügyében.
júlÍus második fete-aug. e!eje: Babits

Mihály o|aszországban.
augusztus 26 kör i j l :  Visszautazás Úi-

pestre.
augusztus 29: A|akuló értekez|et, Dienes

vasása miatt fenyegető
és |ánytestvére ebben
ten voltak.

levelet kapott. Anyja
az időben Budapes-
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Pá|  és Gaá|  Mózes |eve leí  az  ekkor  mégmeghiÚsult á||ásvá|toztatásró| mi t  mUtatn i  messzeségeknek és száza-doknak!"augusztus 30-3-1 :-Pőt- és javítóvizsgák'

szeptember 2-3 : Beíratások'
szeptember 16:két vers  a Nyugatban:Merceria, Őszi harangozo,
oktober  1:  Tanu lm ány a  Nyugatban:Magántudósok,
október 4: Babits Mihá|y mintegy hat na-pon keresztÜ| náthás vo|t.
október 6; Cikk az új olasz Petőfi-fordítás-

ról a Vasárnapi Ú;sagoán.
október /6; Elek Artúr, cikke a Nyugatbana magántudósokról.
október  78:  GÖmör i  Jenő Tamás leve|ekiadandó Babits-kötet Ügyében.
október 2a: Ad.y Laps IeveIe, melybenkészÜlő stil isztikáj ánoz kért szove-oet'
október 26: Az áthe|yezé'i rená-.tet kelte'november 1 : írása Anato|e France köny-v.érő| a' Nyugatban és Magyar Íroáatom |tá|i-ában című bírálata a novemberi lroda|omtör-

ténetben.
november /5: Elfog|alta Új állását a Tiszt-viselőtelepi gimnáziumban.

Jegyzetek
( ') ÉDER Zoltán: Babits a katedrán. Bp.,1966.  Szépiroda lmí.
( ') KARDOS Pál: Babits Mihá|y. Bp', 1972'Gondolat.
( . )  S lPoS La j9: :  Fogarastó|  Ú jpest ig(TaI l ózás Babíts  Mihá ly  l "u.ú'radájában.)

Hevesi Szemle, 1gB7/5.
,  , ,o . ,  , , . f , . ' ]  nyíII .  Iázadásban voItam, nemkártyáztam, nem ittam azon tú-|, amennyitmégis  duká l ,  s  nem érdeke|t  a 'z  oszt rák-magyar po| i t ika.  A kuruckodás gyermekesjátéknak tűnt fe| előttem, nisz- Jgise változ-tathattunk semmi |ényegeset ," ;  egészenmás erők Íorrongtak xorritóttLlnr<. Jobb vo|t ak önyvek k özé 

"uonuIn i ,  
a  sze l lem erődeszi|árdnak |átszott, s már épÜli is a bÜszkemagyar tcrony, minden eshetőségre: legyen

BABlTS Mihá|y:
KeresztÜ|-kasuI  az
Nyugat.

Currícu|um vítae '  Lásd:
életemen.  Bp. ,  1939.

ta

(5)Zsoldos Sándor szíves köz|ése alapján.
'  
(u)  Fenyő Miksa 1911.  január  1B- i  sora ia|apján Babits Mihá|y irt a itt. [. i . i r .t i  gimná-ziumba egy ál|áscsere Ügyében, a válaszból

azonban kiderÜ|t, hogy Íé|reértés lehetett azinformáció. MásÍe|ő|-viszont rgi r '  elején aköítőt megkereste Pethő Sándor is _ ekkormég g im náz iumi  tanárként  -  Íe la ján lva
segítségét,  amit  v iszont  Babi ts  nem vettigénybe.

(') OSZK KT Fond ilt/S}tg.(u)  A 94.074.  számÚ min isz terí  rende|t
{apján, melynek dátuma jú|tius 27 '  voIt aTolyyárnegye és a Koze'raei-cinű szek-szárdi |ap augusztus 7.én a következőket
írta:

,,Babits MÍháty áthe|yezése; A közokta-tásÜgyi miniszteiBabits r.,rinárv, a szekszárdiszármazású kíváló ko|tőt, at<i,eJoig a Íoga-rasi ÍőgÍmnázíumban 
.tanított, az Újpesti ál|a-mi Íőgimnáziumba he|yezte át ' ' '(9) Errő| lásd részleiesen Éoen Zo|tán ésKARDoS Pál ídézett mrjveit'( '0) Részletek id. Babits Mihá|yné és Babits

|1oyut  ekkorí,  Babíts  r r l inaLynax ír t  leve-le ibő|:

, : '[:. .] Megkaptuk |eveledet s a kért do|go-kat  ]ehető leg gyorsan e l intézzÜk.  Ha márvetté| ágyat, mérd meg annak belső hosszátés szé|ességét s írd még u.onnJ, hogy noi-závalő madracot kÜldheisÜ nk' Az íróaszta|t
is kÜldjÜk, majd .vigyázva pakko|át1uk, szépvolna.h.u 

T9nugóni utánzaiból vennél székethozzá [. ' .J Drótmadracot vegyél az ágyba,hogy szalmazs ákről ne ke|; ön gondoskod-
l9 .d Az ágynemű készÜ| már,  ámint  lehetkÜldünk mindent [ ' . .] ' '

, ,[. . .] ta|áltunk már egy aszta|ost a ki csigá-ra Íektetett ládában e|szá||ítja az troas,ziált
így nem |ehet semmi baj, á kárpitos míattcs3k a napokban kÜldhetjÜk az ágyat Úgysajná|om hogy i|yen sokáig tart *ino.n' 74azonnal nincs e valami bajod [...],,
' . . . , ,[ ' ' .] Azt gondoltuk, hogy rn. *á' küldhet-jÜk az ágynemrit, de a váirónő nem tartotta
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meg a szavát  s  csak hoInapra |esz kész,
dacára minden sÜrgetésÜnknek. A kárpitos
is csak holnap j ön a madracot elkészíteni,
de nem írtad még meg az ágy nagyságát,
hogy mekkorára csiná|tassuk a matracot.

Az íriaszta|t megnézettÜk az aszta|ossa|,
s az igen reszkírozottnak ta|á|ja a szá|lítását,
a máza legva|ószínűbb, hogy összerepede.
z ik  és lepattog ,  a  Íája is  régi  és száraz
k önnyen e l t ö rhet ik ,  mert  anny i ra  nehéz,
hogy a vonaton nem bírják ke||ő óvatosság-
gal keze|ni' Kovács megnézte s azt mondla
hogy 3 vagy 4 ember is kel| az eme|és éhdz
Ezért  az  gondoItuk hogy ta|án kapsz  te
Pesten egy kedvedre valót, esetleg ehhez
hason|ót, vagy csiná|tatsz magadnak Íason
után s  az minden esetre tar tósabb darab
|esz, mint a régi, még ha va|ahogy odaérne
is. Ha a pénzed nem |enne elég ugy ír) azon-
na| s Anyi kÜ|deni fog, mert úgyis kivesz a
Bankbó| ['..] Gondolkodj kérlek az íróaszta-
lon, azt hiszem te könnyebben tudsz ott ked-
vedre valót csiná|tatni mint mi itt Szekszár-
don a mi vör ös butorunkhoz.

írj kér|ek mit határozo| s nézd meg kapsz.
e ott kedvedre va|ó íróaszta|t, Vagy hogy
minden esetben ragaszkodsz-e az itthonihóz
[ ' . .] Az ágyneművel sietÜnk, ha a kárpitos és
varrónő betartják szavukat, úgy holnapután
biztosan utnak indítjuk [...] ' '

, ,[ ' . .] Hogy valahára még is elment az ágy
hidd e| olyan megnyugvás nekÜnk is, meit
ugy sa jná l tunk hogy enny i  ide ig  ke||et t
Neked várni, és hogy Gizi néninek is már o|y
rég a|kalmat|ankodsz, de most mindened új,
a madrac is a vánkosok is és jó| megtömtÜk
a hogy te szereted, van két nagy vánkos és
egy kicsi Íel is huztam, azután az a|só |epe-
dőbe be|e varrtam, tehát vigyázva fejtsd ki
és azt az a|só lepedőt mindjárt hasznáihatod
az ágyra a madracot be takarni vele, a pap-
lan is íe| van huzva, ezenkívÜ| még két n.óv
vánkos héj és egy kicsi van pakkó|va, te|iá
4 drb nagy vánkos ciha és 2 drb pici, van két
vastag lepedőd és két pap|an lepedő, ezt
azért  í rom meg hogy tudjad hogy ha
szennyes |esz is |e |ehet húzni és addig a
másíkat  mosásba adni ,  hát  a  v ö r ö s  fe|ső
dunnához mit szó|sz? jó meleg lesz, a ván-
kosokba is mindenho| belÜ| van a betű Úgy a

paplan lepedőben is, pakko|tam Íehérnemű-
bő.l is hogy meg ne szorulj, van 3 pár fekete
harisnya is egy pár magas cipő meg a szÜr-
ke kalap, a kockás ö|tözet is ki van tisztítva
vasalva haÍázná|, _.gyors árunak adtam feI
és kifizettem ho|nap már megkapod, eleinte
k issé kemény |e  az  Ú j  | ószőr  madrac de
majd megpuhul, hatázná| az uj |akásban ak.
kor egy o|yan puha pargit takarót ke|| a mad-
rac és a |epedő kÖzé tenni, no de erre rá
érÜnk majd ha hidegebbek lesznek [...] ' '

, , [ . . . ]  Any i  Ío lyamatosan beteg,  azér|
késtünk az ágy kÜ|désse| is, de eddig remé.
|em megkaptad már, Meg Vagy-e ve|e elé-
gedve '  Azt  gondo|tuk,  hogy ezen a héten
jössz haza, mert ugye még nem kezdődtek
meg az előadások. Hova címezzÜk most a
IeveIet  neked R.pa|otára,  Pestre vagy Ú1
Pestre? [...]"

, , [ . ' . ]  Végre meginduI az íróaszta| .  Most
várjuk az aszta|ost, hogy bepakko|ja' Talán
majd szerencsésen odaér. SokáiE vártá| rá
tudom, de majd ha megj ö ssz  e lmondom
hogy miIyen nehéz vo|t  most  enny i re jutn i
ve|e' Ma megy a könyves |áda is, azokka| a
k önyvekke l  me|yeket  a  te  szobádban az
aszta|on és a nachtkaszt l in  hagytá l '  Bent
vannak az irataid is, amik ott voltak, azonkí-
vÜ l  beIetet tem a régí b izonyítványa idat ,
indexmáso|atot  s t öbb i t ,  ami  jobb ha ná|ad
Van,  mert  i t thon már  anny i  a  régi  vacak,
hogy az csoda, he|yÜnk meg nincs hozzá, A
könyvesládába ta|álsz egy kis ujságpapiros
csomagot abban vannak az ír iaszta|Íiók-
ku|csai S egy két |epattant mahagóni darab.
Ta|á|sz  bent  egy dugóhÚzót  i s ,  azt  Nenne
ku|di az álta|a szintén ma Íe|adott vörösbo-
rok fe|nyitásához, mi névnapodra megy [..']' '

(A leve|ek az }SZK Kézirattárában talá|.
hatik a lI l/35 és lI l/179-es Íondokban.)( ' '} Kontesve|ler Károly _ Babits Mihá|y-
nak. (Fogaras, 1911. szept. 14.) Lásd: OSZK
KT Fond l l l l1577.

ttzl p,{34 György: Babits Mihá|y költészete
(1903-1920).  Bp. ,  1981 .  Szépiroda|mi .

tts) AZ Újpesti M. Kir. Átt. rogimn' Értesítője
az 1911-1912' tanévről. (Közzéteszi: K|ima
Lajos.) Újpest, 1g12, Fuchs Antal és József
k önyvnyomdája.  (Ugyanaz az . |912-13-as
tanévrő| is.)

' Tr:"T1""*
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( ' ' )  Huszadik  Század,  1912/666-680 és:796-807. Babits Mihá|y hozzászó|ása a 804-807. olda|akon ta|álható.
. . ' : ,  , , [ . . ' ]  végigjár tam az egész országot

mint tanár. Vo|tam Baján, Szégeden, Foia-
|?so! A rnagyarság a|udt kÖrÜlöttem, detn
ébren vo|tam. Kis lámpásnak éreztem maga-
mat, me|y a sötétségben ég. Messze t<uúu-
rák vi|ágító olajait szívtam ?s égettem ma-gamban.  Szépségeket  akartam teremteni ,
tel jesen elvonatkoztatva az unt és vérsze-
g9n'Y.kortól; görögü| olvastam s a gorög tra-gédiák gyönyörűségéig akartam emelni poé-
zisemet, hogy e|vaku|jon a magyar a saját
nye|vének ragyogását i l .  Ekk; i  Íogtam aDante-Íordításba is' Szívem mé|yén k|asszi-
kusnak és konzervatívnak éreitem maga-
mat:  nagy reakc iónak e modern kor  e l |ón:
v isszatérésnek ez  ősí  és ö r ö k  k ö l tészet
ragyogásához, s ekkor a hír szárnyra vette anevemet, mint hipermodern és Íorrada|már
kÖ|tőét '  Va lami  v isszás vo l t  ebben,  és én
kényelmet|ennek éreztem hírnevemet, me|y
annyira e|lenkezett k|asszikus és konzerva.
tív haj|amaimma|.

Az én'  fa jom Íá jda lmaSan fél reértet t
en$e1 9 meg kel| mondani, hogy első igazi
megértőim zsidók voltak, akiket-mintna izért
rende|t  vo|na a  SorS ide mik özénk,  hogy
legyen, aki értékeínk tudatára ke|tsen beí
2Yn|9t. Ezze| az igazsággal tartozom nekik.
ok hívtak, hoztak, kényszerítetrek Íe| a Íő.
városba,  ahoI még egy darab ig -  e|őbb
Ujpesten majd Budaf i ós ten _"tanárkod-
tam[. . . ]"

_  F .  | .  (Fazekas lmre)  :  í rők  va| lomása i :
Babi ts .  Mihá|yr .  Megje|ent:  Magyarország,
1923. december 8. Lásd: Babitsi/ ihály: ,, l i lá
l : IT .és komoly  beszéd ide je . . . ' '  ( szárk . :
r09]a9!íry..l Bp., 1993. Pátrla nyomda.(") OSZK KT Fond lll/659/19.

( ' .) SOHOPFL|N A|adár: Babits Mihály és aNyugat. Lásd: Babits em|ékkÖnyv. Bp , 
.1g41,

Nyugat.
( 'u)  Lásd evveI  kapcsoIatban példáuI  aNyugat  1911.  október  eIse je i  , .a*áb.n

ta lá|ható  rek lámot,  i l |etve Éatvany Lajoslevelezés.köteteit.

^,1 ' , .Hatvany La jos  leve le i .  Bp. ,  19gS.
Szépirodalmi.

(m) OSZK KT Fond ilti35l06.(2') Babitsról  -.Babitsért. (A To|na megyei
pjfg _eltetedeft dokumentumai, 1B9B-1941 .oá||.:Töttős Gábor') Szekszárd, rgas. To|na
megyeí Könyvtár.

( . ' )  Babíts  Mihá ly  _  Bab i ts  Angya lnak.
(Újpest, 1911. okI' .  27.)

Kedves Angyus Soká nem ír tam deroppant e| voltam Íoglalva. Egy cikket kellett
megírnom a Nyugat e|sejei számába, mely-
nek.még.a korrigálása hátra van' Most csák
3zt lr9m hogy jqj 9m bizonyosan várunk énis ,  B imbisék i s .  í rd  meg [ontosan mikorj össz'

. Nagyon köszÖnöm a pénzt amit kÜldtetek'
Most már há|isten tÚ| vagyok a zavarokon.
Már e|őre ÖrÜl ök . .hogy ó i iossz és együttgondoskodunk arról ami még hiáynzik.

Ma a Nyugat tó l  i s  megkapíu.  a  pén-
zemet.

A közel i  viszont|átás rernényében várom
értesítésedet mie|őbb' Anyit neh ho.od fe|?
Any i  keze i t  csóko l ja  és mindnyá jatokat
csóko|:  Mis i .

(A |evé| a szekszárdi Babits.házban ta|ál-
ható.)

,' ' '1'3) Babits Mihá|y - Mőricz Zsigmondnak.
(Ujpest ,  1911.  nov.  14.)

lgen t i sz te| t  kedves Barátom! Bocsáss
I.9: hogy nagyon kedves és nnegtis zte|ő
leveIedre most  vá|aszoIok csak és csak
most köszönöm meg szívességedet, me|lyel
Új . és mindjárI, hozzátes'em hogy remek-  konyvedet  nekem'megkÜ|dted.  Napró|
napra alka|mat akartam ta|á|ni, hogy felke-
resse|ek; és most az|írom meg, hogy pénte-
ken este hat óra tájban keresnifogták..Ha az
idő .neked nem a|ka|mas értesí is  ró|a,  és
kér|ek arró| is, mikor lenne számodra ait.at-
masabb idő'

A viszont|átásig Üdvözöl nagy rokonérzés-
se| híved és bámu|ód; Babits Mihá|y.

(E |eve|ek is az OSZK Babits-hagyatéká-
ban találhatók') :. t'o) Babits Mihály - Móricz Zsigmondnak.
(Budapest, 1911 . dec í') . ,  . ,  '  ; . . ' . .-u' : '  i  l :  .  . .

Kedves Barátoml Va lóban. . leve|et  ke l l
í rnom pedig Íe l tet t  szándékom .vo|t  hogy
r.nagam megyek hozzátok lev'él gyanánt .._
de már addig nem várhatok míg mágam e|ju.
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tok. Azóta ma Van az első nap, hogy otthon
és nyugodtan |ehetek, a |egkÜ|önbözőbb és
|egotrombább do lgok minden percemet
e|vették, hetek óta nem értem rá sem érezni
sem gondo|kodni, sem é|ni egyá|talán mert
ez nem élet'

Mennyire irigye||ek Téged aki csak annak
élsz, amit szeretsz!

A mat inén lehetet|enség vo l t  megje len.
nem, bármenny i re  szeret tem vo|na.  Egy
|átogatás jött közbe, teljességge| áttehetet-
|en más terminusra és amely több volt szá-
momra mint egyszerű társadalmi köte|ezett-
ség, s amely ellen kétségkívü| nem is vo|na
okom panaszkodni ha nem épen a te dara-
bodt i l  és tá rsaságotoktó l  vont  voIna e| '
Remélem, a matinét megismét|ik és a dara-
bot látni fogom.

Az aze|őtt i  héten pedig beteg voltam'
lnf luenzám volt s o|y Íej. és szemÍájásom,
me|y minden jókedvemet e|rabo|ta. Végte|en
melanko|iáva| tekintettem az egész vi|ágra s
ennek a me|ankol iának ma sincs vége. Kez-
dem érezni az é|et r öv idségét. Minden nap
rövid, s a betegségek és a haszonta|ansá-
gok és a depressz iók  még jobban rov idí.
tik.- Es - ars longa.

Bocsáss meg ezért a |amentációért' Még
röviden csak annyit hogy a jövő héten, ked-
den vagy szerdán okvet|en szeretnék ve|ed
találkozni. Persze azt is nagyon szeretném s
titokban remé|em is hogy egyszer kicsa|hat-
lak ide Pa|otára. Nyugati pá|yaudvar, BUr-
vasut, A kocsi, végá|lomás. ' .  ha irsz előre,
bárme|y délután otthon. (osvát hétfőre ígér-
te látogatását')

Még egyszer nagyon köszönöm irántam
va|ó kedvességedet; senkitől sem örvendez-
tetne Úgy meg, mint épen Tető|ed. Kedves
Íeleségednek is ,  add ig míg szemé|yesen
|esz a|ka lmam, k ösz önd meg nevemben. . '
KÜ|ömben mért ne köszonném meg ezen a
kis helyen is magam?

---.---|gen tisztelt Nagyságos asszonyom!
Ta|án nem fog haragudni ha ezt az a|ka|-

mat  i s  feIhaszná|om, hogy add ig  i s  míg
szemé|yesen tehetném megk ösz ön jem
szíves és kedves hívását és bocsánatot kér-
jek  hosszu |á thatat lanságomért '  A  j ö vő
héten szemé|yesen teszem t isz te|etemet,

addig is kezeit csóko|om
:és téged kedves Zsiga szívből Üdvözöl|ek

a viszont|átásig.
Híved: Babits Mihá|y. (aki ekkora levelet

esztendők óta senkinek sem írt.)
('u) Hendel OOon levelei az OSZK Babits-

arch ívumában talá|hatók.
('z6) OSZK KT Fond lll/1930.
(. ') Nyugat, 1912. március 16.
(") OSZK KT Fond lll/438/16.
('n) OSZK KT Fond llll902l104.
co) OSZK KT Fond lll/1650/5.
(.') A Franklin Társu|attal SchöpÍlin A|adár

útján vette Íel a kapcsolatot , ezek a levelek
az OSZK KT Fond |||/1115. alatt talá]hatók.
A Révai  testvérekke| Ío lytatot t  Ieve lezés
ugyanott  a  I l | /1858.  a lat t ,  Kaposy József
|eve|ei pedig a |111672. a|att talá|hatók.

(3 ' )  F i scher  l z idor  -  Bab i ts  Mihá|ynak.
(Eger ,  1912.  júl .3 . )

Kedves Mihá|y ,  Hogy érzed magad
otthon? Én itt pihenek az egri várban' Ma p|.
az egyik Dobó építette pincében (a várban)
Íényképeket  hívtam e|ő .  Semmi do lgunk
sincs. Az én századomná| 6 tiszt és 7 |egény
Van.-  JeIentkezet t -e  Szabó  Mózes
barátom?

Szívélyesen Üdvözö| igaz híved: Fischer
lzidor.

OSZK KT Fond U.11577.
,  Komjáthy A|adár  -  Bab i ts  Mihá|ynak.

(Ujpest '  1912. jú|.7.)
Mé|yen t i sz te l t  Tanár  Úr !  Vasárnap

dé|elő t t  kaptam kézhez a leve|et;  r ögt ön
kimentem Pa|otára a könyvet e|hoztam és
még dé|e|őtt útnak indítottam Szekszárdra.
S iet tem a do loggal ,  mive l  tudtam, hogy a
tanár úrnak nagy szÜksége Van a könyvre és
azt hiszem, hamarosan kézhez is tetszik
kapni.

Eppen nemrégiben vo|tam Pesten egy
proÍesszorná| ,  ak i  tüzetes v izsgá|at  után
kije|entette, hogy most nem ta|ál semmit' De
meghagyta,  hogy k ö rÜ|be|ü|  ö t  hét m.ú|va
ismét látogassak el hozzá és egyútta| e|ti|tot-
ta  a  jeges do lgokat ,  a  lumpolás t !  és a
dohányzást. A második vizsgálat eredmé.
nyét - ha ugyan |esz eredménye : szintén
meg fogom írni a tanár úrnak.

l t thon cs öndesen t ö l t öm a napokat  és

- .  - . , , " .  
" ,X t
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szorga lmasan tanulom a f ranc ia nye lvet .
Déle|őtt kb. egy órát szoktam Vele Íogla|koz-
ni, de ez nem rendes adag. Dé|után azon-
ban mindég két és fé|-három órát szoktam a
Írancia könyv mellett eltö|teni. Azt hiszem ez
nem sok.  VaIami  nagy sétákat  nem igen
szoktam tenni ,  mert  ke l lemet lenÜl  me-|eg
van. Leginkább estefe|e vagy este szoktam
rövidebb sétákat végezni'

Tehát ,  mint  tetsz ik  lá tn i  sze l |emiekben
nem igen erő|tetetm meg magamat és ennyi
szel|emi fogla|kozás okvet|enÜ| szÜkségeó,
hogy halálra ne Únjam magam.

Dé|előtt, mikor a Szászfé|e Dante fordítást
elhoztam, a tanár Úr szíves engedelméve|
eIhoztam egyÚt taI  a  magam számára:
Pioncarenak:,,WissenschaÍt und Hypothese' '
című művét is. A Íranciáva| kapcsolatban
még megem|ítem, hogy az,,Acta Mathemati-
ká"-bó| lefordítottam Richard halmaze|mé|eti
cikkét. Nye|vileg te|jesen értem a do|got, de
matematikai szempontbó| még át ke1t gon-
do lnom.
-  De már  végzem leve lemet ,  mert  nem

akarnám sorai.mmal a tanár urat terhe|ni. KÜ-
|önben is az a szándékom, hogy csak a leg-
szÜkségesebb esetben fogok írni, hogy hiá-
bava|ó dolgok megírása álta|, ne vonjam e| a
tanár Úr munkájátó l  a drága időt.

Há|ás tanítvány: Komjáthy Aladár.
(Komjáthy Aladár |eve|ei is a Babits.archí-

vumban ta|á|hatók')
-  HendeI  od ön  -  Bab i ts  Míhá|ynak.

(Újpest, 1g12'jú|' B.)
Kedves Barátom, végte|enÜ| sajná|om,

hogy nem ta|á|kozhat tam t öbbé ve led.
Huszonhatod ikán dé|e|ő t t  feI i zgatot t  egy
csomi  ke| lemes meg|epetés _ mindjár t
regge| az, hogy két évi szÜnet után turkál-
hat tam a múzeumi  k önyvtárban '  Szóva l
rosszu| |ettem és dé|után korán. haza kel|ett
jönnöm. Megszoktam a kellemet|enségeket,
bosszÚságot ,  csapást ,  így izga|om nélkÜ|
tudom fogadni őket, de az ör öm o|y r itka,
hogy nem voltam vértezve e||ene.

Sajnos, Te sem jöhettél el hozzám.
Elestem hát egyebek közt a Polohoz írt

bevezetésedtő l ,  ped ig  nagyon kíváncs i
vagyok rá. Van.e új fordítás azi\a? Hidd el,
a| ig  várom, hogy megje lenjék a Te igaz i ,

magyar Dantéd. Fordításod egy-egy sora
megvan a fejemben és bosszant, hogy nem
tudom, fo|ytatni. lgaz, jön-e valami a Vasár.
nap i  Ujságban? M.eg akartam k ösz önn i  a
Nyugatban j ö tt pompás Íi|ozóf iai c ikkeddel
szerzett é|vezetet is'

Ma készÜ|tem e l  az  oIasz r i sorg imento
|exikona számára írt e|ső cikke|. Gr. Beth|en
Gerge|y o|asz tábornok é|etra1za. Kár, hogy
csak gondo|atban utazhattam ve|e Rómábá'
Utazunk, de a felvidékre' amint egészen jó|
leszek, úgy 25.-e körü|; hová, még nem dön-
töttÜnk. Ha írsz, írj ide, utánam kÜldik.

Kívánom, hogy Firenze szépségei mossák
le Ró|ad az újpesti ke|lemet|enségek és a
kedvetlenség rozsdáját és térj meg olyan
derűsen, mint va|ami arnopart i  táj.

Üdvozotd nevemben Dante váiosát, a zor-
don Barge|lo cicim ázat|an szépségÍí lovag-
termét,  a parad icsom kapuiva|  ékes San
Giovannit, a Strozziak rusztikus kasté|yát, a
kétlábÚak tarka fészkeiveI megrakott pitto-
reszk Santa Vecciót, a Primavera vona|csu-
dáját, a Giottoban mege|evenedett pikturát,
Ange|ico képes imádságait, Robbía ha||ható
énekeseit, a Medici sírkápo|na bús mesteré-
nek bús Übermenschjeit, és sok más szép-
ségeket ,  me|yeknek csak i t t  em|ítésébe is
gyönyörűség remegteti toIlam.

Szeretette| ö|e|lek igaz barátod: Hende|
OOon.

Hendel ooon - Babits Mihá|ynak. (Thur-
zóttjred, 1 91 2. jÚ|. 23.)

Kedves ve|encei megem|ékezésedet már
itt kaptam meg, igazán örÜ|tem neki, köszö-
n öm,  En azt  h iszem i t t  t ö | t öm az  egész
nyarat az én kedves Szepesországomban,
ahol az ősapám a szatmári béke idején vas-
testte| bányászta a hegyeket, ahol én már
csak vajtesttel kotorászok könyvbányámban.
Hanem azért így is gyönyörű a természet és
szép az é|et. Hiszem, hogy Te is harmöniába
j össz ltá l iában és szekszárdi hata|mas, de
keserű versedre i|latos versvirágokat fonsz.
Ole l lek.  OOon.  ' , ' ' '

Hende| ooon - Babits Mihá|ynak. (Thur.
zóÍíjred, 1912. júl. 26.)

Megilletődve nézegettem Dante sírhelyét,
mely elmÚ|ás he|yett örök é|etet jelent' Még
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nem voltam ott. Eljutok-e valaha.?
Szeretette| ö|e|lek. Hende| ooon.

.  Komjáthy A|adár  _  Bab i ts  Mihá lynak.
(Ujpest, 1912. aug. 5.)

Mé|yen t i sz te| t  Tan ár  Úr !  M ind a  két
Írancia nye|vű |eve|ező|apot megkaptam és
nem cseké|y ör ömömre szolgált, hogy min-
den nehézség és szókeresgé|és né|kÜ|
megértettem.

|dőmnek legnagyobb részét éppen a fran-
c ia  nyeIv  tanu lására  Íordítom. JeIenIeg
Eugenie Grandet o|vasom Ba|zactó|: napon-
ta  10-12 o|da l t .  S ie tek tanuIn i  mert  már
veszede|mesen köze|edik az a rémes isko|a
év,  ameIynek ezer  k ö teIezet tsége és az
o lyan do|gokka| va ló  kényszerÜ|t  fog|a|ko-
zás, ame|yeket nemszeret az ember szétfor-
gácso|ják nemcsak a szabadidőt, hanem a
kedvet és akaraterőt is.

A napok itt kÜ|önben egyhangúan és for-
rón peregnek és én magam is csak igen r it .
kán szakítom meg azt  az egyhangúságot
azá|Ia|, hogy bemegyek Pestre va|ami szép
zö|de||ő helyre sétá|ni.

Hát a f irenzei nap, Dante á|dott napja, a
régies ódon épÜ|etek,  amelyek megőrz ik  a
régi  korok hanguIatát ,  a  bennÜk Iappangó
sajátos ósdi szag, inspirá|nak-e termékeny
hangu Iatokat a fordításhoz?

A fordítássa|  kapcso|atban megem|ítem,
hogy Bévai mindezideig nem kÜ|dött keÍe|e-
vonatot, amin e|éggé csodá|kozom, mert én
már jú|ius közepére vártam ezeket.

A doktornál még ez ideig nem vo|tam, de
a napokban be fogok menni hozzá.

Szerettem vo|na egypár Írancia mondatot
is írni de nem merek, mert fé|ek, hogy vala-
mi rettenetes szamárság sÜ|ne ki be|őle. De
azt 'hiszem, ha a tanár úr írna francia |eve|et,
azt egészen jól megérteném'

Szerető tanítványa: Komjáthy Aladár'
Hendel ooon - Babits Mihá|ynak. (Thur.

zófÜred, 1912. aug' 10.)
Nem mé|tó |ap ez az Assisibő| kÜ|dötthöz,

de mit  tegyek,  ha i t t  ke l l  vesztege lnem a
Moirák kegyébő|. Galamb is Firenzóben van.

Szeretette| ö|e|lek' |gaz barátod: Hende|
OdOn.

(33) Dienes Pá| - Babits Mihá|ynak. (1912'
aug.  30.)

Kedves Mihá ly ,  n incs  szerencSénk; .  az
át| le|yezés nem sikerÜ|t pedig már minden
rendben vo|t, az osztá|y is, az á|lamtitkár is
be|ementek,  S  ekkor  j ö t t  a  hír  ó  Budár i I
hogy két osztá|yt meg.kelI szÜntetni s hogy
így f ö | ö sen Vannak a  pest i  tanarak [ ' . ' ]
okvet|en jer be mindjárt mihe|yt lehet. Pal i .

OSZK KT Fond l l l l575130.
Gaál Mózes - Babits Mihá|ynak. (Buda-

pest ,  1912.  aug.)
Kedves ocsém, igen nagy az én szomo-

rúságom, hogy ebben az évben nem síkerÜ|t
téged íde kéretnem. Minden a |egjobb úton
vo|t, amikor hirtelen j ö tt az istennyi la, s be|e-
Csapott az én okos s immár e|fogadott kom-
binác iómba: a ||| .  ker .  g imnáz iumban meg-
szÜntettek egyszerre két párhuzamos osz-
tá|yt, f ö| ös legessé vá|t 2 tanár, köztÜk egy
magyar-|atin szakos. Ezeket ke||ett hozzánk
e|he|yezni. így Ütöttek ki téged a tizenkette-
dik órában a markombó|, pedig erősen szo-
rongatta|ak. S meg kel|ett e|égednem avva|
az ígérette|, hogy a jövő esztendőre megcsi-
ná|ják.

Na hát  vár junk,  Miska!  Enné| most
okosabbat  nem tehetÜnk '  Én azonban
továbbra is a markomban tarta|ak. Ne fe|ed-
kezzé| meg arró|, hogy a l-,|ungária körúton
Van egy Új ház, s' abban o|yan emberek |ak-
nak '  ak ik  téged becsÜ|nek és szeretnek és
mindig szívesen |átnak.

o|eI a viszontlátásig: Mózsi bátyád.
OSZK KT Fond l l l l471.
(3o) Móricz Zsigmond - Babits Mihá|ynak'

(Leányf  a|u,  1912.  okt .  3 . )  OSZK KT Fond
l l l t926t10.

(3u) Fitz József - Babits Mihá|ynak' (Buda-
pest ,  1912.  okt .  15.)  OSZK KT Fond l l l i450.(.6)A levé| az OSZK Babits-hagyatékában
ta|álható.

(.4 A levé| az oSZK Babits-hagyatékában
ta|álható.

(38) Az érettségire vonatkoz ian lasd a
Könyves Ká|mán Gimnáz ium 1911 és 1913
közötti jegyzőkönyveit tarta|maző kötetét.

(39} HendeI  od ön  és Komjáthy A ladár
|evelei az 3SZK Babíts-hagyatékában ta|ál-
hatók.

(oo\ ,,Ligeti részlet, Mikor ezt írtam, akkori-
ban jöttem Újpestre; ott laktam az Aréna-

).
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Ít?! u.nagybátyámná| s az Újpesti vi||amos
fe|é sétá lva menetk özben ó ' iná| tam. A
megál|ó a Lehe|-utcában van, tehát messze
ke||ett menni. Hogy csavargók vo|tak-e, nem
em|ékszem. De szoktak ot t  ácsorogn i
e|egenI Kocsik azonban tényleg voltak ott. ' '

GÁL tstván: Babits .gy.' ve"rse-inex ke|et-
kezésérő|. |t '  1975l2(o ' )  Lásd RÁBA Gyö rgy fentebb említet t
művét.

(02) Ugyanott.
(o3) BABlTS Mihá|y: Aki a kékes égbe néz.

(Vál ': Melczer Tibor') Bp', 19B5. Magvető.toal A .|00 éves Ú1pest torténetel Újpest-
RákosPa lota i  Lex ikon.  (Szerk . :  Léderer
ottó.) Újpest, én., Ritter Jenőné.(o5)HendeI odon és Komjáthy Aladár leve-
|ei az OSZK Babits-hagyatékában ta|á|hatók'(.6) ,,Pro Pátria.' '

Özv. Dr. KoVÁCS NAGY LAJoSNÉ szül.
APATITZKY |ZABELLA, úgy a saját, mínd az
egész család nevében Íájda|omtb| összetört
szívveI  jeIent i ,  hogy egyet len f ia ,  minden
reménysége és vígaszta|ója

DR. KOVACS NAGY LAJOS
az 1 . honvéd. kerékp áros zász|óa|j orvosa
ez év jÚn ius  hó  20-án a  P iave mel|et t  a
Montel|on, i f jÚ életének 24-ik évében, orvosi
k ö te|ességének te l jesítése kozben,  o lasz
gránáttó| talá|va halá|os sérÜléseket szenve-
det t  és még az nap Ud inében a tábor i
kórházban megha|t '

Holttestét ideig|enesen az udinei katonai
temetőben helyezték e|'

U jpest ,  191B.  jú| ius  1 .
OSZK KT Fond i lVi\gz.

. 
gn A meghívó azoSZK Babits-hagyatéká-

ban ta|álható.

'.' 
|oo) Az országos Szociá|poilitikai Intézet és

Ujpest megyei város ,,Jóka( Új könyvtárának
k önyv jegyzéke 1933.  Ú1pes i ,  1933.  oSZI
Újpesti anyaintézete.

(on) Berda Józseí |evelei az oSZK Babíts-
arch ívumában ta|á|ható.

+

ltt szeretnék köszönetet mondani Neogrády
Lász l ónak és fe leségének,  va lamint  á
K önyves Ká lmán G imnáz ium igazgatósá-

gának és t itkárságának mindenre kiterjedő
segítségÜkért'

A szerző

* A tanuImány szerzője az ELTE Bötcsé-
szettudományi Kar, Magyar trodatomtörténeti
I ntézet konyvtárának vezetője'

a
A szerkesztőség ezúton köszöni BtJDA

ATT|LA úr szíves engedétyét, hogy a most
kozolt tanu|mányát - nyomtatásbán etőszór_ az Ujpesti Helytörténeti Értesítő otvasói
ismerhetik meg.

Hol jdrtunk?

Egu úiabb Íeladvány olvasóinknak, Ki volt
KolIár MikIós és hol áII az emtéktábtán
szereplő egykori intézmény éptilete?

(Foto: Hirmann László)

i

\i l

if,il



1994. március Újpest| HeIytörténetl ÉrtesÍtó 45

18 86 .
1S  78 .

I{.ossuth Lnjos.

Egy korabeli újpesti újság raiza:
időszakaiban

hogy nézett ki Kossuth, éIetének fontosabb

tl
i r ',í ].
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Budapest
1of5 1848.

HazaÍirri üdvÓzleüüel

Eötvós József miniszter levele, amiben kéri
megteremtéséhez

A' Valláso és lrözoküatási Ministertöl.

B. EÜtvtls JÓzsef rn.k.

a papság segítségét a rend és a

Yiicni kri,ptalflni helyeÍÚgsnok.

A'minislerium m.ég lio.rmányra lépre elött elveiben,,s most, nriután a, közigazg.atást vezérli, müködéseiben be-
bizonyitani igyeliezet,t, hogy.a'szabadságot nem osztályolr' es iori egyesek kivÁltságrlnak, hanem
nz ország, ós l iapcsolt részeiben ]akT rninden lronfiak l i özös kiucséne]r íekinti.

lÍég senr lriárlyzánalt fé]r'eériéselr,'s itt-ott rosz akaratok sem', mellyelr egy részröl a'
népliedéIy felzavarása., nrás részrtl rnindenfé]e kérvények összehalmazása ól|,al a' miij i leriumnak,
már n' megalakrrIás küszöbén, törokedtek páIyáját megnöhezitoni.

Á'tórvónyneli büntotÜ hatalma el fog ugyan ór.ni minden gonoszt, miként leszegelt már
soli rosz aliaratot, nelly szent paranesolal,aival € I le;|iezett; e'sanyarritiszt helyett azonban örömes-
tel]b teljesitné a' l iormány azori köte]ességelret, mellyek a' hazn.közlroldogsagira, és a'szabádság
áldásainak li ifejtésóre szolgt1lnak.

.Topasztalásorn szerint, a, fel-folmerül<í kihágásoknak legföbb oko abban rejlili, hogy a'
népneli solr lrelyelren nincsenelr értelmes és jóakaratu felvilágositói.

. ]l lert leheletlen, hogY a'lrép, melly a'mult orszóggyülés által adott anyagi és szellorni jó-
kat mrir tetl, leg é-Ivezi., a'rond utáról [itérne,.ha azok, kiknóÉ'kiitolessóge ölrot ókt"atni, megmagYa-
r.áznák-: lrogy soha ós sehol rendo]i gyülóso azt nem tetto' a' mit tett u'"*ugyu. lrozetebbröi ' m'idon
tlvállalt nrinden. közös terhet' midön az urbéri viszonyokaí negszüntette, mid"ón a' rendelr, 's Így iin
maga lrelyébo a' népet léptette.

Ez rrgyan t iszte,  k ö te less{e vol t  a 'k ivá l{ságososztá lynak, l i ivánata az id önok; r le v iszont
a'népnclt szintolly kötelessége most rnkribb mint valahi' a'rend.határai lrijzij lt marad4i' ri lert minrlen
li i lépés a,rendböl egy lépés arra, hogy elveszilse u's'ábadság áldásait.

E 'gondola| ,ok k özt  l i ivom fe l  az egyházak f öpásztora i t , ' s  ígY Nagyságodat is ,  hogy
erejérrek minden eszközeiv^el , minden papjai és alarendeitjei által arra-hassoo',.nogf a'nép lierléIy?i
féJreérlés, és rosz alIaral fel no zavarják., lrogy a'hazafiri i ki itelességeketo és,emü,eri erenyekct io-
mcgelt és 9gYesek gyalrorolják; hogy mogszokja a.nép a' törvények-, és őaek végrehajtói íránt tar-
tozó engedelmessóge[.7 a'rendet, és béké[ jó sors, és izabadság fóltoíetei gyanánitekinieni.

Árra munkálni , hogy a'nép jóakaraiu, és értelmes folvilágositásolrban no szÍikölki idjók,
nindenliinelr kötelossóge; mindenek felett pedig lrötelosségo azolrnalr-' kilrre a'népnok erköIesi, és
r'allásos oktatása van bizva.

Ezt a'köte]ességet kívánom én az egyház emberoinek szivöIire kötni, hogya'hazn-szere.
tel-, melly-vezérló a,kormánytelveiben,'s most cselekvéseiben,hozzameg gyuntilcselt, mellyért mun-
káIunk az Iston kegyelmQnek reményébon1's azért is kivánom szivokre Íoini, hogy a; ti irvtnyhozás'
me|ly 1'népröl.gondoskodott, az egyház, és iskola iránt elváIlalt kötelességéí is i öto|Ihesse, u'' i 

";rendnek, és bélrének megerösódésével fog történbetni.

béke
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Hétió

ffiánüurus TIzEilÍiTiinIKE.
27, szánl Pest.' majus 2 1.kén í 8{9

:Ei;:-;i^il;';;:

PcsÚ rnaJtts Pl-én 1s4o.
Nagy napra viradtunk.
Napra, mint!.n iéle|t egyh{z és torYén}, nélki i l  i inneppé szentl i .

i ,nn*,i .nu#'}!Ílj i ' ' ::*i:,::rn 
tcrnpIoru fnIni |r i iz l  i i t i ink, ae'r inrfúr' i 'n ru' '  n vi lúg, s lrcnnc o][r1rrr i nindon sziv, s imávú,szent

]lÍa viradatkor a nemzeli lobogd [üzetéli fel ös J]rrcln ormaira, t!s sziveinIibeIr szeDl Óronl t i izé l i i  piros lobogójót.
..n.o,u,.,,$i"]"",l,x.ií:l';'::il].rtavéizurr'.n...iiiitiiiirtiur..uun'",no.i

De ( i rúl i i t ) l i '  ntert ,n hnzr inal i  vnn oka ö rü ln ie,  sz ivóbö i  i r lva l i i  nz e l let lsc ig.
EzL étzé viréz hadunk, s rohonl  nr int z ivaIar,  Íhlak és tor|aszol i r ra l t .
TegnaptÓI ucé',  

: j : l ' i l  
fo lyt  oz"dgyúzÁs, há3nal  fe lé s i i rü prrstta iopogís \ ,eg),t i I t  l ( özé,

Á rohanás nr inden olda|ró l  kezdödó i t ,  s  cI 'edirrérrye _ bár. frí jr la lnr.as] i tao,o i t i . t  _ fényes l ön.
Dom MigueI evalogsrigé s vadászainlié Yolt a dic;ijség, elstjkiek lenni a bristyritroll , rJe tolrbi zítszlrialjairrk érdento sentcsekélyebb.
Görgei, a diadal jelentöségétöl nreghaIvo, öromkinyékét önle, holvórleirrk szivében [uláradt az érzelem,leragadák n ló-ról Yitéz vezérüket és csókjaikkol ]róriffik el."

.  A z  e l l en ség ,ne l l yneke re j eavá r k ö réhez l répes tnagyvo l t , e l s z án tan  védé n rogá t ,  t l e  an ragya r  se tn s zu l ' onY t '  s e l l lbúslyát '  seT ágYr i t '  setn erubert nenl  ismert gátul ' ,  .
Es fg lb öszü l t  honvédoink, Iátva annyi  bajüársaik.ornló .I9.:t:  

| ld i 'Pest kegyel len ágyúzüatósá l ,  isnrorvo ol lenségeinkkimerithetlen vadságát, mégis százaknak aaenitr t,ug)'.r*et a rnéltó haíil l,elyett. 
-l

S mit tett a fekote-sárga sereg vezére eriny; vitozsug és nagylelkiség ellenébenI
. Térden lrérve liegyelrnet, gyalázák meg me! risztei|i is masjr]iut'
s  minl l l8 éIetük szégyenfolUait  l iévésej lenék,.  l ra lá$ir .szer#Hdout,  r ,upuglúsuk ulrJsÚ pcrczcí|re n lnt ig c lk öveték a müvel ,nelly egyedül képes lett volrra gyalázattal boritni sirjaíkat.
Á budai  lánczbidf öbo rakott  lóport  fe l lobbantá l i .
De isten nern hagyá.:] i : ' j l , l l  az ordt ig i  szríndokot,  az okozo|t kár. igen cse| iély,  rnég a kÓz lekedésl sern akadályozá,  sa hid néhárry rtap mulva isr ió t  eto l , t , i  attupoubun. i ."nJ.
HentzÍ maga, szabar. l -  |razájÍlnnl i  gyalázatos í ia,  sulyosntt  sebesi i Ive l rerü l l  kézrc,  s öntudat larru l  feksz ik.
S ez majus 21.,  lestvére.septernier 2. ,  mel ly napon n tÖr ö| i  l rataIorn oló l  n}enLe[ék fe l  Budn.De l razaÍia lr ,  hogy csalód lunlt 'mikor a félholá heÍYetü n kétfejü sas fekele szúrnyai  bor. i lának e l !
S a t ö r ök és osz lrr ik l ra la lorn miben k i l lc inbozteki  Szel idségei egyi l t  serr l  i , ,n. . t ,  . te nz utÓblr i  ez l  hnzudni trrdta.Hazudott századok óta s mi h i l tünk.
Zsarolll századoli óta, s ni türtünk.
t  száz veszcdelenrben volt ,  s  mi megt|Icntcttük '
l}Iost tehát hazaf ink ö rkt idjr inJr ,  l rogy'n sz ivte len zsar.nokság le lépett je lképé[ ö r ök l .e l lemzetünk szabadságdnak v iganlobogT zász ló ja póto l ja,  s tegYi ik Budát á ' ' i i .a,r .g i ' t .n in.r .  , ,ent. fyhe". i"e.  

'  ,  .

Pcst i l lajus 2í. 1849.
Budavíra visszafoglaltatott! Hol nélrÍny lró.

naPok ót8 sdrga-fekeie zÁszlók lobogtak ; ott rnír
tnt reggeli négy órakot a szabadság zászlói hir.
deték az igazsígot. A magyar katonasíg az éjjcl
ismét halh8t'&ilan óIdcnet YiYott ki nagínak.
Sz[tonyaik elótt mcgh8joliak a legcrósebb barri.
kídok. És a nép áIddsa s örönriralgísa kisÚrc.
tében Yitték diadalmas zász|óikat a nÁdor-r'onal
minden szcgleteire. Á cg' lratonasúg cgy tészc
gydva Íélclemból, lnirlón urcr lritd, |rogy csakugyan
nem tAIilBtjs nagÁt tovíbb : fchér zíszlót cnrelt,
de felbószült hotrvédeink áttal záBzlóstul cgyütt
l i 'vet € tt le a vdr íalírul; más része ulakacs el-
szántságból hízoLba s pinczékbc rcjrózölt, 5
utolaó esepp véréig vódelmczé uragát. S nlidóa
nárahajdant kirílylak, czen iszonyatos bún.
téazek, vi|éz katonáínk által ÍisBzafoglaltfltott,

tnóg akkor is lclrc!ott l i jvö ldözÚscLc! lítoi igcn
sok ablakból.

Lognc|lczcbb yol| { SJndor.hízrt clioglalni.
Dz lrosszú 5 utczára fckvó ópii lct levén, kcrós

clíclodtctc a nőppel nrlnden szenvedésekct. S az
az íilé,t'zct, }rogy eajÁt szctnóvel nózhcté szabrdi.
tóit gyózedelmcscn küzdeni: minden anyagi Yesz.
tcsógcI czcrszer Yisszafizotctt. Budapest le[ese.
dórc nll f ö lt i lmulI tnindcn enrbcri érzctet. Has-
son cl czcn órzet Á baza tninden uépeirc'

tigy nagy és cnrlékczctrc uróltó rnég, lrogy a
Occcopierick czrcdese,*) midón lítá a vógveezé|yt :
.t hidal8tl i tninít rnagíval cgyütt légbe rtipité. Á
hídoszlop {ll bliszkén, s sórtctlcnül. l pcdig el.
szdll írdemclt helydrc; kísrlrje i 't adynastl! dtkos
curltlke, s lcgycn rz torsa nrindru qgyes taKjai-
nak.

Tóliás György.

}) ltldlok '! € r int horrál czreder voll, n

Á rzork.

t . - - - ^ - -
I idórc fcniar|lratí nrogít; kcvós ldlrc, mer| a I

I sznbadsÍg ncln isulcr gdlat, 8z clótt nincs ras aj- |
I lrí, nincs nragasság, nince nrólysig. I
i Hilta t .- Á jóságos istcn ncgclégló a sokat. I

l !íc8l)rÚbálta ugyan a nóp lritét, dc a rcnrény, I

! 
rlcl ly a lcglicscrtcscbb könyckct ie örörnsrrgí. I

|TrkkrÍ ríltuztatí ít. kil 'ókit 'í ol' ós Ú clkii ldú r I
|tÍlszul.j lícncsist, nrclly clhoz{ rnagíl'al r szá. I
I nadÁs nagy na1rjr[t, czcn cngcs'tc}ó íldozator is. l
l !

i  Á.budal'csti nóP tökéletcscn !' i Yan bókii lrc' lI 
A{uual|Uól l  neP loEelelc8cn (r Yan Dcxul lc '  l

I Nincs az egész vdrosban csak cgy dnbcria,Linck I

| 
örtinrkönyú nc tnosolyogna arczán. Pcst nra lcl. I

l kcBült, |nin6 cgykor a marcziusÍ napokban seln I
t yolt. Ilcntzi kózrckcritól 'c' hilb{r 8cbc6ii lt(' i l is. l

A forradalom lapiának egyik címtapja
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E Január 16-án Szőnyi lstván festőmrjvészre az esemén yt, Az 1000 pé|dányban ki"J;ii ;;áp_ szÜletésének 100. évfordulóján _ újpesti szÜ|ő- megje|enésű könyv kereskedelmi Íorga|omba nem
házán e|helyezett emléktáb|a+negkosiorúzásáva| kerÜ|, de az Újpesti könyvtárakban]'lozzátérhető
emlékeztünk. Dr. Sipos Lajos em|ékező beszédé- |esz.
ben fe|villantotta a művész indu|ását és tehetségé-
nek kibontakozását'

VÍrágot he|yezett e| az em|éktáb|án Szőnyi Pé-
ter, a művész unokája, Hock Zo|tán alpo|gármes-
|er. a zebegényi Szőnyi Múzeum igazgatója, dr.
Fekete Gyula országgyűlési képvise|ő és Kadleco-
vits Géza a megem|ékezést szervező Városvédő
Kör elnÖke. Január 29.én Zebegényben, Szőnyi
István sírjáná| tiszte|gett a szÜlőváros kÜ|döttsége,
Hock Zo|tán, dr. Sipos Lajos és Kadlecovits Géia'

* Újaoo ajándékkal gazdagodott a He|ytorté-
neti Gyűjtemény. Kossuth Lajos ha|álának 100' év-
Íordu|ójára dr. FÜ|öp Sándorné báró Perényi Mar-
git csa|ádi hagyatékának becses darabját, egy
Kossuth dedikálta könyvet ajándékozott' Hock Zo|-
tán a|po|gármester Úr |evé|ben köszönte meg a rit-
ka ajándékot, amit nemsokára kiá||ítanak a Gyűjte-
ményben.

w Az Újpesten működő Éponc Építőipari Kft'
igazgatója, Fürst Sándor úr kapta meg idén az
AsCHNER L|PóT ALAPíTVÁNY menedzser.díiát.
amit a névadó szü|etésnapján, január 27.én oisz-
tottak ki egy fővárosi és egy vidéki iparivezetőnek.
A díj átadását követően FÜrst Sándor Úr közö|te.
az e|ismerésse| járó 1oo.ooo Ft-ot az Újpestí He|y-
történeti A|apítványnak adomán y oz2a.

KöszönjÜk!

ns Amint arró| januári ÉnrEsítóNxgeN nirt
adtunk, a He|ytörténeti A|apítvány kiadásában az
Ujpest Közművelődéséért AIapítvány jeIentős
anyagi segítségével megje|ent az ,,írások Újpest
történetébő|'' c' könyv. Február 4-én az Újpesti Ér-
te|mÍségi K|ub estjén mutatták be a kiadványt és a
szerzőket. Az eseményen Hock Zo|tán a|po|gár-
mester úr is megje|ent és Íe|szó|a|ásában mé|tatta

ns Pá|lya Ce|esztin (1864-1948) festőművész,
fametsző és hegedűkészítő valamint Lebstück Má.
ria (1830.189-2) a |egendás hírű ,,Mária Íőhadnagy''
sírköveit az onkormányzat fe|újíttatta. Minden |o-
kálpatrióta nevében köszönjük ezt az intézkedéstI

!s Többek te|efonjára, hogy az Ú.JpEsrt HELY.
ronrÉrvrrt ÉnresíTŐ+ a He|ytörténeti Gyűjte-
ményben |ehet kapni díjmentesen, a megje|enés
hónapjában, minden párat|an hónap 2O-a. után. Ha
az igények indoko|ják, utánnyomásril gondosko.
dunk.

Az iskolák továbbra is' az onkormányzat segít.
ségével, postán kapják az ÉntrsírŐ-t. Többlet
igény esetén, az isko|ák is a Gyr1íjteménybő| kér-
hetnek további példányokat.

ls MárcÍus 5-én rendeztÜk meg az Újpesti kö-
zépiskolások helytörténeti vetélkedőjét' A zsűri el-
nöke, Hock Zo|tán a|polgármester Úr vo|t. A veté|-
kedő e|ső he|yezettje a Könyves Ká|mán Gimnázi-
um csapata |ett (Íe|készítő tanár: Szakonyiné Cse-
ri Bogáta). Szorosan mögötte a második helyen a
Kanizsay Dorottyá Szakközépisko|a és Gimnázi-
um csapata végzett (fe|készítő tanár: c. Tóth Pá|.
né), míg a harmadik he|yet a Bródy |mre Gimnázi-
um csapata Íog|alta el (fe|készítő tanár: Hirmann
Lász|ó). A kitűzött pénzjuta|makon kívü| kÜ|öndÍja-
kat aján|ottak fel az Aschner Lipót Alapítvány, az
9jpest i  Városvédő Kör ,  a RlcoPY Kft .  és az
EPoRG Kft. képvise|ői.

A vetélkedőre e|őzetesen beadott írásos pá|ya-
: munkák közü l  a zsűr i  , ,A k irá lynő ' '  je l igéjű - a
Könyves Ká|mán Gimnázium csapata által készí.
tett - újpesti színháztörténette| fog|a|kozó dolgo-
zatot minősítette a |egjobbnak.

Gratu|á|unk a |eIkes diákoknak és tanáraiknak!

alapítvány támogatói:
FURST SANDO-R, UJPEST KFT., RICOPY KFT.,
EPoRG KFT., ÚJPEST KozMŰVelooÉsÉÉnr

ALAP|TVANY, DR. KAPoLY|LÁszLó, cHlNotN RT.,
UKTv, ASCHNER LIPóT ALAPíTVÁNY.

szoc.DEM.PÁRT ÚJPEsT

Kiadja: az Újpesti He|ytörténeti Alapítvány
Hock Zoltán elnök

Szerkesztő: Kadlecovits Géza 
.

Szerkesztős ég: 1o47 Bródy lmre u. 1 . Tel;: 1 60-5369.
TipográÍia: Wagner Attila

Készü|t: TUNGSRAM PR|NT KÍt. nyomdaÜzemében
Vezető: Bese Andrásné


