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BABITS MIHÁLY DIÁK~VEINEK NYOMÁBAN

Babits Mihály pécsi diákéveinek eddig ismert belső és külső történetét
szeretné néhány adattal kiegészíteni ez az emlékezés.

Az 1900-1901. iskolai évben jártunk. Mí, ekkori első gímnázisták,
voltunk az utolsó kis diákok, akik még láttuk Babits Mihályt, az öreg
diákot, aki & nyolcadik osztályt végezte a pécsi ciszterci gimnáziumban.
Első emeleti, délre tekintő folyosónk, arnelven az I-Il-III. osztály volt
elhelyezve, egyenesen torkolt bele az iskolának keleti, a Széchenyi-térre
nyíló homlokzatába. ahol a VII. és VIII. osztályok tantermei állottak. A
két folyosó o találkozásánál kanyarodott fel a lépcsőház. Ezen tolongtunk
fel reggel, sűrűn egymás mellett szorongva, kicsinyek és nagyok, amíg
az első emeletre érve osztályainkba szét nem oszoltunk. S ezen hömpöly
gött le, a tanítás végeztével, -áradatunk el nem használt temperamentu
munk viharos sodrávalés özönlött ki az iskola kapuján. Az órák közötti
tíz percekben izgatott kívánesisártrtalés félve martünk néha-néha átsur
rarini a felső osztályosok folyosójára, amelynek komoly, higgadt, férfias
hangoktól morajló, de azért mérris diákos derűben fénylő levegője mintha
egy világ messzeségében állott volna a mi színesen kacagó, lármás, rohanó,
játékos pillanatokra szétomló, kaotikusés a még a tanári "vigilantiát" is
elborító zsivajuktól.

Lassan azonban megismertük n mi nvolca-ííkosaínkat, és igy, ha lát-
o hatatlanul is, mégis valami fölemelő érzülettel kerültünk közelebb hoz

zájuk. Volt ebben a magatartásban egy kis rátartó büszkeség és sok csa
ládias öröm. Kit gyönyörű énekkari hangja után kedveltünk meg, kit ün
nepi, szavaló páthoszáért. zengő, szén szavaíért, kit atletikaí remeklésé
míatt, kit pedig - mint Babits Míhályt is - hírnevéért, amely messze
magasodott fölénk. Amúg-y szerénvséze, finom, halk modora, kedves elő

zékenyséze szinte észrevétlenné tették: úzv kellett felfedezni. De ugyan
akkor különös hírek szálltak el róla és szűrődtek le a mi raíonzásra és
krttíkus kíváncsíságra . eg-yaránt hajlamos világ-unkba. Igy tudtuk meg,
hogy Babits Mihály költő. nyelv-képzeletén és forma-érzékén nazv igéret
kelete csillog; hiányzik róla minden elnyűtt és elkopott önkénzőköri ,.ars
poetica"; eg-yéni útja és hangja van. Igy hallottuk me/Z, hog-y eg-y másik,
színtén kitűnő diáktársávalvaz errv osztállval fpliebb járó Suránvi Mik
Ióssal ezvütt, az őnképzőkőrben sokat szereuel. Igy értesültünk róla, hog-y
érdeklődésének középoonttában a macvar nyelven kívül a latínésgörög
klasszikusok állanak. Órák előtt, köréje osooortosult °tár~'1i között' ő for
dít, mazvaráz: Egyébként passzív, enerziátlan és eg-y kissé félszeg egyé
nísése ilyenkor a szellem világ-ító hevületében lobozott,

Ki Ilondolta volna 1900-ban. hozv a mi diáktársaink köréből maid
ezv történelmi kihatású nemzedék-véltás folyamata foci elindulni !? Ki
hitte volna, hogy oa mi I. osztalvunk 1908-b"ln már Babits Mihálv orszác
sserte elismert. vagy vitatott költészetével. fo,! találkozni! ? Erről beszélt
már akkor nekünk nagvszabású maevar tanárunk. Tordai Ánvos. akinek
harmonikus, mértéket tartó, de [övőfárő dídaktíks la Sf'etített bennünket,
immáron nvolcadik osztálvosokat. ahhoz, hogy viláeos Iátással, biztos iz
Iéssel s a bennünk ke7."őr'lő utr-l{n,.. szép és ünnepi emlékezésének első

koszorútával fozadiuk Babits Míhálvt.
Babits Mihály nem volt nl.('c:i szá-mazású. Szekszárdon született 1883.

november 26-án. trJps'1ty;a Babits Mihálv törvénvszéki bíró. érlesanvia
Kelemen Auróra, Kelemen József szekszárdi törvényszéki bírónak és ne-
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jének, Rátz Innocenciának legidősebb leánya. Babits szüleí 1891 májusá
ban költöztek Pécsre, amikor édesatyját ide itélőtáblai bírónak nevezték
ki. Kortársi vélemény szerínt: "Fényes tehetségű, ritka képzettségű jo
gász volt, az igazságszolgáltatás minden jogterületén kiváló jártassággal.
Kuriai bíró kinevezés előtt állott, amikor 1898. május elején, 53 éves ko
rában meghalt." Özvegye hamvait 1930-ban vagy 1931-ben Szekazárdra
szállíttatta.!

A Babits-család Pécsett - Kelemen József ítélötáblad bírónak, a csa
lád rokonának tudása szerint - először a Ferenciek utcája '001 oldalán, a
templom folytatásában álló, 'hosszú Stírlíng-ház nyugati szélén lakott.2

Viszont Babits Mihály egy 1934-ben adott interjúban így emlékezett:
"Kertes házban laktam a Xavér utcában."3 Ebből az első lakásából azon
ban ,a család csakhamar átköltözött a Klimó utca 16. számú Brunner-féle
házba (ma: Landler Jenő utca 8.) s itt lakott édesatyja haláláig. Ezután
az édesanya Szekazárdra tért vissza, Babits Mihály pedig anyai nagybátv
jához, Kelemen Mihály ny. főtörzsorvoshoz került, aki agglegény volt.
Lakása a Hunyadi (ma: Mátyás király) utca nyugati sarkán állott. Ennek
vasrácsos kerítéssel ellátott kertes udvara - de sokat jártunk el mellette
- lenyúlott az alatta húzódó Zrinyi utcába. Egy itt lévő szárnyépületnek
a Zrinyi utcára nyíló egyablakos szebája lett Babits Mihály otthona
míndaddíg, amíg az érettségit le nem tette. A kegyeletes emlékezés 1956.
május 20-án emléktáblával jelölte meg ezt a néhai diáklakását.

Babits Mihály az elemi iskola II (?)-I1I-IV. osztályát a pécsi Bel
városi Népiskolában végezte, amelynek élén a mi emlékezetünkben is
áldottan élő Repich Vince igazgató állott. A III-ban osztálytanítója Mihá
lovics Antal, a IV-'ben pedig Repich Vince volt. Annak, hogy Babits Mi
hály az elernl elvégzése után ennek szomszédságában álló ciszterci gim
náziumban folytatta tanulmányait, nyilvánvalóan családi hagvományaíban
voltak eldöntő okai. Édesatyja ugyanis V-VIII. osztályos korában szín
tén ennek a gimnáziumnak volt a növendéke s itt érettségizett 1864-ben.4

Magától lép elénk a kérdés, amely megoldást vár: milven volt a diák
Babits egyénisége s hogyan .alakultak ki szellemi világának első vonásai ?

Tipikus vagy sablonos fiatalkori vonások teliesen hiánvoztak róla:
esekönmagéhoz hasonlított. Már kis korában feltűnőerr zárkózott, csen
des és hallgatag, színte befelé élt. Barátai nem voltak, közös játékokban
avagy társaságokban nem szeretett résztvenni. Ezektől talán passzív ter
mészete, félénk és szórakozott modora és érzékenysége tartották vissza.
Az egyetlen család, amelyet gyakran felkeresett, s ahol később ezv ideig
kosztos diák is volt, a József utca 8. szám alatt lakó özv. Decleva Béláné
otthona volts, ahová mint rokon is szívesen várrvódott.Ttt kereste fel gyak
ran canyaí nagybátyjának testvérét, Kelemen László kanonokot is, aki
Rómában végzett, s akinek nagybátyjától Kelemen József nagypréposttől

Örökölt értékes könyvtára volt.6 Elsőnek feltűnő ée míndvégig megmaradt
érdeklődését azonban -'- a sakkori kívül - csak egy tartotta ébren és
vonzotta mindig mélyebben: ,a könyv, amelynek kultusza anyai ágon
csakúgy, mintatyain öröklődött át szellemi alkatába. "N.apról napra job
ban érzem - írta egy diákkorához közel eső, 1906. február 21-én kelt
levelében, Bajáról, Kosztolányi Dezsőnek -mily természetes és szeros
folytatása vagyok becsületes magyar őseirnnek, s Nagvapának, aki végig
küzdötte a szabadságharcot, könyvtárt gyűjtött és szerette a verseket."?
Ugyanitt hivatkozott édesatyjának csak tudományos jellegű modern mü
véltségére ls. Ezt a családi hagyományt ~ szakította meg azzal, hogy el
hajlott a jogtudománytól és egészen az irodalom eszményeinek szolgá
latát választotta hivatásul. E részben sdkat köszönhetett helyzetének.
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amely megnyitotta előtte Kelemen Mihálynak a Hunyadi utcában álló
könyvtárát, amelynek gyarapítása 1919-ben történt halálával zárult le.
Tüskés Tibor gondos kutatásaí után'' tudjuk, hogy ez a könyvtár 4428
művet 4719 kötetben számlált, s nagyobb részben ismeretterjesztő, a töb
biben pedig szépírodalmí munkákat foglalt magában. Babits kedves ol
vasmányai Verne, Dickens és Jókai voltak. Az otthoni könyvtáron kívül
ott állott előtte a gimnázium több ezer kötetből álló ifjúsá~ könyvtára
is. Olvasmányainak hatása alatt alakul ki benne, irodalmi hajlamaira és
vonzalmaira jellemzően, első aktív mozdulata: folyóiratot szerkeszt és ír,
amelyet saját rajzaival íllusztrál.s Részleteiben arról éppen úgy nincsen
tudomásunk, hogy Babits.kis lapjában miket és míkről írt, aminthogy azt
sem tudjuk megállapítani, hogy laojának a családi és rokoni olvasóken
kívül volt-e nagyobb: iskolai osztályú nyilvánossága. Nem valószínű.

Ezzel a könyv-világba visszavonuló elszigeteltséggel és elkülönüléssel
már a diák-Babitsban szükségképpen kezdett kifeilődnia kedélyének és
intellektualizmusának elmagánvosodása, amely később legmarkánsabban
uralomra jutó vonása lett. Eleinte nem eszmél rá, félszegségén, különc
kődésein jelentkező hatásával nem törődik, kulturátától még meg nem
viselt és meg nem hervasztott, kedves frisseségével és fölényes szellemét
megvillantó humorával védekezik ellene és játssza ki. A családi hagyo
mány erre nagyon rávilágítóan őrizte meg Babitsnak egy diákkori esetét.
Megtörtént, hogy a Pécsett szokásos viharok Babitsnak hol a fejéről 50
dorták lea kalantát. hol 'Pedig az ernyőt fordították ki a kezében. Ű

. azonban nem futott kalanja után, sorsára hagyta, ernyőjét oedig eldobta.
.'\.2: édesatyai szóra állítás előtt védekezése csak ez volt: "De én nem le
hetek nevetség tárgya fQleg a? utcai járó-kelők előtt !"10

Igen, én, ez az én ! Még nincsen készen, vonásai még csak érnek, de
- akármilyen furcsán, különösen - már egyéni hangja van és a maga
stílusával tud felelni a világ benvomásaíra. Ez az én így is, magára
redukáltan is, már valami felsőbbeéges igény, amely egyéni lét
forma felé tart. S~ükségképl)ennő ki belőle az organikus vágy, hogy ma
~ánva védelméül és a külső világgal szemben fölényt biztosító menedékül
belső világot teremtsen. Az én-tudatnak PZ az önmagát először megsejtő

és élvező szellemi öröme P~bits Mihály diák-életének jövőjére kiható és
önmagán túl mutató le~ontoBabb eseménye, költői életének láthatatlanul
elinduló első, igazi, nagy fejPzf'te, jellemzőbb, mínt annak tudása, hogy
változó-m íeles és jó rendű tanuló volt. Ez kezdődött abban a kicsi, egye
dülálló diákszobában, s ebben foglalható össze Babits Mihály diákéleté
nek esszencíája.

Babits Mihály maza is gy,akran vissz-atér ehhez az ifjúkori éniéhez
.és élményt nvúít késő költői szenzóríumának különős mezvllágttásű ön
portréjához. Legmélyebben s valami fájdalmas megsóhajtással világit be
ennek az én-jének ,a távlataiba lírai emlékezése:

Nekem nem volt barátom.
tőlem mindenki fut.
társaim elkerültek,
mint idegen fiút,
idegent, megvetettet,
kt mindig mostoha,
kit senki sem szerethet,
nem is ezeret soha,
Magányosnak születtem,
baráttalan vagyok. (Egy szomorit tlers)



A G6lyakal.ífa hősének, Tábory Elemérnek önéletírásában a fiatal
Babítsra ismerünk. Jellemzése epikusari részletező, de sejtetett lét-hangu
latán itt is rajta borong annak .az átélése, hoIIT idegen a világon,

"Deazért diák voltam én is, egyformán boldog a Iapdatéren, a tánc
iskolában és a könyveim közt: még vidám, játszó gyermek és máris egy
kissé komoly filozóf" (7. l.).

"Mondja neki a doktor úr, hogy ne olvasson annyit - szólt édes
anyám. - Mindig olvas, képzelje doktor úr, még ha vizitben vagyunk is,
ó azt nézi, van-e valaini könyv a szobában, és sokszor abban lapozgat,
ahelyett, hogy részt venne a társalgásban." (65. l.)

Ezeket az adatokat, Babits Mihály kezdődő én-vonásait igazolja a
kortárs-emlékezés is. Franek Richárd, Babits Mihálynak nyolc éven át
osztálytársa 'és kedves barátja, egy vele kapcsolatos. első gimnazista ko
rukba visszanyúló élményüket, egy hozzám 1962. február 3-án írt levelé
ben, így idézi fel. Babits Mihály egy alkalommal Franek Richárdot meg
hívta hozzájuk uzsonna-kávéra, A "gyerekes szorongással" megjelent [ó
barátot elragadta Babitsék gyönyörű lakása, de különösen nagy hatással
voltak rá az udvaron felállitott tornaszerek.

"Volt ott mászórúd, gyűrűhinta és korlát. Nekem, az egykori falusi
gyereknek, mi kellett több? Azonnal kipróbáltam valamennyit és nem
tudtam betelni a gyönyörűséggel. Miska - nagy csodálkozásomra - va
'lahogy nem osztotta teljesen kitört örömömet. Szelíd, de egy kissé szóra
kozott, közörnbös arccal nézte tornamutatványaímat, amelyeket ő nem
látszott túlságosan nagyra értékelni. De aztán mégis, egy kissé félszegen,
felk.apaszkodott a gyűrűhintára, és térdben megemelte lábait, hogv az
után néhány himbálás után unottan félreálljon ... Amikor azonban Miska
marnájának hívó szavára bementünk a gyerekszobába, és a jó tejszínes,
édes uzsonna-kávét elfogyasztottuk, Miska egyszerre felélénkült. Odave
zetett a szoba egyik sarkába, elővette kis leánytestvérének összehaithatő,

képes kartonjait, és azokat felállítva, belőlük a szoba fénves nadlóján ezv
szabályos kört formált. Kíváncslan néztem: mi lesz ebből? Miska tovább
kutatott a [átékszerek, képeskönyvek között és egyszerre ragyogó arccal
visszajött. Megtalálta, amit keresett: egy verses könyvet! Azután bele
állt a képes kartonokból készített várba, kinyitotta a könvvet és fénylő

szemekkel kezdett olvasva szavalni a kezében tartott könvvből. Tágra me
resztett szemekkel, értetlenül bámultam rá és csak hallgattam, hallgat
tam a tíz éves Babits Miska vékony gyermekhang'Ú szavalását. Szemem
közben lopva kikandikált az udvarra, lllhol a tornaeszközök álltak és any
nyi gyönyörűséget ígérve integettek felém. Szinte mág-neses erővel von
zottak a szabadba, fel a mászórúdra, fel a hintára. korlátra, izmok fe
szü1ésére, kacago, kisfiúsan jókedvű ugrándozásra I De Míska csak tovább
szavaltvés nekem nem volt szabad látható örömét megzavarnom ! Még
egy búcsúpillantást vetettem a tornaeszközökkel ékes udvarra, aztán oda
fordultam Mískához, aki immár befejezte szavaló felolvasását. Mi volt a
vers, -amelyet Miska oly nagy buzgalommal' olvasott azt sem én nem
tudtam, sem pedig Míska kis húga, aki szerényerr meghúzódva a sarokban.
babáival játszadozott...." .

Nehéz, kényes és sok eséllyel jár az az út. amely arra vállalkozik,
hogy val6színűsítse azt a hatást, amelyet Babits Mihálv egyéniséezének
kibontakozására tanárai gyakoroltak. E szempont felvétele azonban a
történeti igényen kívül a lélektani látás és megértés teljessége míatt is
elmellőzhetetIenül szükséges,

Két igazgatója volt: Inczédy Dénes 1893-tól 1900-ig és Vass Bertalan
1900-tól 1901-ig. Inczédy Dénes a mennyiségtan és természettan tanára.
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Egyéniségében és munkájában harmonikusan valósult ~eg a XIX. század
egyik nagy érték-eszménye: a tanár. Igazgatóságának idejére esett tanári.
mukodesenek 30 éves [uoíleuma, 1895. május 2·/~én. Ennek ünnepi prog
ramjában két olyan esemény volt, amely az akkor II. osztályú Babits Mi-

. haíy leLKére igen hathatott. Az ünnepélyerr saját versét szavalta el Váradi
Antal, a gimnazíum egykori növendéke. O volt az első országos nevű köl
tő, akit babits Minály látott. Váradi Antal sokszor visszatért öreg iskolája
fala] közé. Ilyenkor mindig bement a VIII. osztályba, ahol a második pad
sor közepéri lévő egykori nelye előtt eltűnődő meghatottsággal állott meg
s mindig kezet fogott diák-utódjával. A középtermetű Babits Mihály is
ezen a tájékon ülnetett. Vajon találkoztak-e? Más költemény is szeré
peít ezen az ünnepen. Gyikos Péter tanár nyújtotta át Inczédy Dénesnek
a kalocsai jézustársasági gimnázium "poeta doctus"-ának, Rosty Kálmán
nak latin nyelven írt ,,~nthusiasmus"-át.A jelenet a régi humanista em
lékek stilizalt ragyogásával vonta be a jubileumot. A kis Babits Mihály
meg messze volt attol, hogy élvezze a költemény asclepíadesí szarkeze
tének alkati szépségét: az emelkedés és elnyugvás szintézisének egységét,
amelynek egykor majd maga is mestere lesz. Nem értette meg a tanári
hivatást magasztaló sorokat sem:

Triste est timeri! Nempe benignitas
Ctemensque magni pectoris indo~es

Et dextra virgae parca, victrix
Cordarapit faciLisque p~ausus.

Arra sem gondolt, hogy ő is fog latin verseket írni, az elsőt tíz év múlva:
1906 elején. A fontos azonban az, hogy most találkozott először a latin
nyelvnek élő képességeivel. Babits Mihály latin és görög "korszaka" csak
később fog kialakulni. De ki tudja azt meghatározni, hogy mikor kezdő

dött el benne ennek az antik ihletnek a fuvalata, s a gyermekkori nyugvó
benyomásoknak meddig tartott a néma ideje, mi volt a tudat-alatti útja
és munkája addig, amíg őt irodalmi életének és fejlődésének új fordula
tához nem segítették ?

Második igazgatója, Vass Bertalan 1900-ban, Inczédy Dénes halála
után, Székesfehérvárról került a pécsi gimnázium élére. Jövetelét meg
előzte képzettségének és kulturájának híre. Megírta Horvát . István igen
értékes munkájú életrajzát és kiváló szónok volt. Vörösmarty Mihály szü
letése százados évfordulóján Székesfehérvárott tartott ünnepi beszéde an
nak idején feltűnést keltett.

Ami Babits Mihály tanárait illeti, az egy úgynevezett "nagy tarlári
kar" volt. Soraiból került budapesti egyetemi katedrára, Babits Mihály
nak gimnáziumba lépése előtti esztendőben, Békefi Remig. Ugyancsak en
nek a tanári karnak volt tagja Greksa Kázmér, Babits Míhálynak felsőbb

-osztályokban a magyar tanára, aki később Zágrábban lett egyetemi ta
·nár. Jellemző vonása volt ennek a tanári kárnak, hogy benne nemcsak a
humánum tárgyai, hanem a mennyíségtan és a természettudományok is
kiváló erőkkel voltak képviselve. Babits Mihály tanárai, kevés kivétellel,
még a mi tanáraink is voltak. Eza közös emlék-kapcsolat ad elemző mun-
kánknak pozitív alapot. _

Ne tulajdonítsunk nagy jelentőséget neki, de ne is menjünk el kő

zömbösen sem az első felötlő tény mellett, amellyel Babits Mihály iskolai
.életében találkozunk. I-IV. osztályig mennyiségtan tanára Szegedy Fü
löp volt. Ami Babitsot benne leköthette, az nemcsak szaktudása, hanem
sokkal inkább műveltségének az a sajátos és ritka vonása, hogy kitű

nően tudott görögül és barátaival görögül levelezett. Ahogy ezt (s egyes
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Iével-részeket, kifejezeseketemlékezetünkben mlndmáíg megmaradottan)
megtudtuk mí, éppen úgy tudhatta Babits is. Imponderabilis, alig lemér
hetö, inkább atmoszferikus jelenség, talán csak annyi, hogy a fiatal Ba
bits valamire felfigyelt.

A III-VIII. osztályfg Nemes Tivadar volt a történelem tanára. Kissé
zárkózott, rideg ember. hiányzott belőle minden retorika és páthosz. Első

sorcan a szabatosan és pontosan megállapitott tények érdekelték. Aztán
tért át kedvelt es szinte mederosan :KOVeUKezetes szempontjára: a ~rté

'neímí tények értelmenek és jelentősegenek látására és megtáttatására.
Csak ezes relismerese jelentette előtte a torténeuni tudást. Ez a módszer
alapjában nem volt mas, mint a diak-gondolkodás bevezetése egy kis tör
tener-níozónaoa, ameiycen már néha felvillantak szociológiaí sejtetesek
és vonatkozasck is, A történelmi óráknak az események belső ősszetuggé

sein át való elmélyítése nenez munka volt, de igen gyümölcsöző:"f13. Bamts
diák-életenek akar ,alsos,akár felsős szakáll eloszió, konkrét részleteire
gy,akorolt hatása aligha mutatnató is ki, ketségtelenüí benne maradt szel
lemi tejíödése vonalában, és elképzelhetetlen, hogy eros intellektusa ki
tudta volna vonni érdeklődését és vonzalmát e modszernek éppen olyan
termékenyítő,mint szuggesztíverejealól.

Úgy látszik, hogy már az alsós Babits Mihályt nemcsak szellemi ké
pességeiért, hanem egyénisége kedves finomságaiért ill megkedvelték ua
nárai. Erre vall az a oizalom, amellyel öt kérte fel osztályfőnöke, Csoko
nai Zsigmond, egyébként a latin és görög nyelv tanára, aki őt az I-lV.
osztályokban a magyarból és latinból tanította, hogy a latin nyelvből vál
lalja el egy szegény sorsú osztálytársának instruálasát - ingyen.l-'

A felső osztályokban nagy változás állott be tanárai sorában. Osz
tályfőnöke s egyúttal latin tanára Bitter illés lett. Eredetileg latin
magyar tanárnak: készült, de azután a latin-német szakot választotta.
Varamí azonban a magyar tanár titkon ápolt és müvelt szenvedélyéből

mindvégig megmaradt stílus-érzékében és diákjai irodalmi törekvéseinek
megérteseben. Suranyi Miklóst írói pályajára ő indította el. Mint latin
tanár tanításában, formalista volt és a szenkézetek virtuóz kezelése felé
irányította tanítványai nyelvtudását. A fordításban pedig a hűséges és
pontos szöveg-vísszaadáson kivül a szép és elegáns nyelv igényeit igye·
kezett érvényesíteni. Mindez nem maradhatott nyom nélkül Babits nyelv
esztétíleaí fejlődésében. Annak az elhatározásának, amellyel Babits érett
ségijekor bejelentett életpályáját: a jogot megváltoztatta li helyébe a ta
nárságot választotta, hajszáíerei, ki tudja, nem Bitter Illesig vezetnek-e
vissza, akí, félénk, bátortalan önbizalmatlanságára oly fölemelően s erő

sítően hatott; aki anyagilag is támog.atta (valószínű, neki köszönheti, hogy
megkapta a Lymburg-Styrum-Iéle ~OO koronás ösztöndíjat), s aki később

is, amíkor már Babits neve irodalmat jelentett, szívesen találkozott vele.
Hogy ez a találkozás nem történt meg annyiszor, ahogy azt mindketten
szarették volna, az Babits tapíritatán múlott, aki írodalmí harcok vihara
banállott, s ezért, anélkül, hogy bármit is feladott volna diák-ikori esz-
ményeiből, vált tartózkodóvá Bitter Illés, többi tanárai és osztálytársai
irányában. Eletük végén azonban összetalálkoztak. Bitter Illés és a nagy
tanítvány majdnem egymás mellett is nyugosznak a kerepesi temetőben.

. , Babits magvartanéra az V. osztályban M6cs Szaniszló, a magyar és
latin nyelv tanára lett. Egyéniségében volt valami sugárzó, derűs szeretet
és jóság, amely mindenkit vonzott hozzá. Nagy túrista volt és rajongott a
Meosekért, Babítsra gyakorolt hatását a következőkben látjuk. Mócs terv
nak -- példátil a Toldinak -- ő diktálta le a tartalmát, s ennek szóról



szóra való megtanulását kivánta. Ezzel a módszerrel az volt a célja, hogy
.alakuló nyelv-ezeretetünkben fölébressze és érzékennyé nyugtalanítsa az
írodalmí mondat gondolatát, mondat-hajlamot, mondat-érzéket, mondat...
tudatot és mondat-akusztíkát neveljen fel bennünk. Babits később küej...
lődött, egészen egyéni mondat-esztétíkájának gyökerei ide nyúlnak v~
sza. Mócstól tanulta Babíts ia magánolvasmányok feldolgozásának möd
szerét. Ennek megfelelően írta le olvasmányainak tartalmat, erre szánt
külön füzeteibe s így állandósította bennük az olvasmányoknak rá gya
korolt hatását. Ez a rögzítés fegyelmet és rendet vitt be olvasmány-kul
túrájába, amelyet eddig alkalmilag kezébe került könyvek olvasásával
halmozott össze. Diák-legendák szóltak arról, hogy Babits hány ilyen ma
gan-clvasményí füzettel ment érettségi vizsgálatára. Újat kapott Babits
Mócstól az iskolai dolgozatok terilletén is. Ezt az újszerűséget magával

.hozta az V,. osztályos magyar tanítás célja: a. szerkesztéstan. ('V"ankönyvül

.Koltai Virgil Szerkesziéstam-s: szolgált.) Mócs dolgozati tételeiben azonban
az élményeztető tendencia is .megjelent s ezek nyomán már élmény-dol
gozatok készültek. El lehet gondolni, hogy az alsó osztályok nyelv-alakisá
gokkal foglalkozó magyar dolgozatai után mít jelentett Babits képzeleté
nek kirobbanó szabadsága számára ilyen tétel: "Egy pusztuló kastély.'
Tompa Mihály ,Az öreg szolga' c. költeménye alapján, - "Beszámoló ma
gánolvasmányaimról". - "Guszti, II pereces't.P (Genre-kép.) - (Guszti
az iskola 10 perceiben perecet áruló, öreg péksegéd volt. Sok-sok éven át
oda tartozott a diákok folyesői életéhez, hangulatához.) Az az egy év,
amíg Mócs Szaniszló az V. osztályos Babits Mihálynak magyar tanára
volt, szervesen hozzájárult szellemi fejlődése alapvetéséhez. Erezte, tudta
ezt maga Babits Mihály is. Ezért állított neki a Timár Virgil fia című

regényében hálás emléket, éppen úgy, mint a későbbi életébe nagy ha-
tással belépő Dombi Márknak. .

Az mindennél világosabbnak tetszhetett, hogy Babits Mihály az V.
osztályban görög nyelvet fog tanulni. Igy találkozott össze Gyikos Péter
rel. Ez a kiváló latín-s-görög tanár II nyelvben látta összpontosítva és ki
fejezve míndazt, amit az antik géniusz mint értéket megteremtett s a vi
lágnak adott. Ezért őrködött félő gonddal azon, hogy nyelvismeretét a
legfinomabb árnyalatig állandúan ébrentartsa. Ez a belső nyugtalanság ih
lette önképzése állandó és visszatérő módját: folyton olvasta a klasszi
kusokat. Ha végigment rajtuk, akkor újra kezdte öket. így tartott ez az
önmagát állandóan megújító folyamat haláláig, Még utolsó perceiben is
egy Cicero- és Tacitus-kötet volt mellette. Könyvtárában megvoltak a
klasszikusoknak legújabb német, francia, angol, olasz és spanyol kiadá
sai. Ez a tudás a diákok felé is nagy mértéket mutatott. S a tény az lett,

..hogy tanítványai tudtak, félelmetesen tudtak még késő korukhan is. Ba
..bits nyelvismeretére és irodalmi tájékozódottságára jellemző, hogy ami
kor Gyikos Péter a VIII. osztályban, a második félévben "bizonyos ki
fejezéseket" kezdett lediktálni, mínt olyanokat, amelyekre "az életben
.aagy szükség lesz", aikkor Babits gyors és biztos filológiai akríbiaval is
merte fel a kifejezések Herodotos-jellegét.U Egyebekben Babits egész köl
tészete át és át van hatva az arrtik világ szellemének erezetévelés kolora-
túrájával. .

Mócs Szaniszló öröklét a további osztályok magyar tanításában Greksa
Kázmér vette 'át, Greksa a magyar irodalomnak nemcsak kitűnő tudója,
.hanem költői művelője is volt. A műfordítás terén ez arányú képességére
felfigyeltetáen működött. Lefordította XIII. Leó pápa latin költeményeit.
,Verses műfordítások az újabb francia költőkbőZ című művét a Kisf.aludy
Társaság jelentette meg. Kár, hogy ezt a munkásságát később abbahagyta.
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Kiváló volt, mint ének-szövegíró is. Egyéniségenek azcnbanIegélénkebb
'és folyton gazdagon színező vonása a szellemessége volt. Emellett azonban
Titka logikus feJ is volt, aki gondosan ügyelt az irodalmialapfogalmak
'világos atadására, Tanitásának két olyan eredeti vonása volt, amely két
ségKIvül megfoghatta Babits érdeklődését. Az egyik Greksának az az út
.mutatása, amellyel az alkotás lélektanának vizsgalatára és ennek elemzé
sére hívta fel a figyelmet. Igy ért el Babits arra a lélektani útra, amelyen
feljutott ahhoz a szabad magaslathoz, ahol az egyéni látás és orientáció
kezdődnek. Ez a már egyéni állásfoglalás és szemlelet magyarázza meg,
hogy volt olyan dolgozat-tétel, amelyről Babits másfél füzetet írt tele. l 6

'Gre.ltSa, aki nem szerette a hosszú dolgozatokat, a szorgalrní munka tel
[esítményén túlmenő értékeléssel fogadta mindig Babits dolgozatait.
-Greksa-rnódszerének életszerű és korérzékeltető jegye volt az is, hogy az
irodalom látóhatárát nem zárta le tanítványai eíött: rávilágított a kor
társ-nemzedék új íróinak sorára is,17 Ennek ismeretében a VIII. osztály
ban utolsó magyar dolgozat-tétele is ez volt: "Korunk lírája".18

Greksa Kázmér nagyon kedvelte Babits Mihályt, s feltűnően kiemel-
, kedő irodalmi ízlése, muveltsége és tájékozottsága miatt, amelyet osztály

társai is elismertek benne, sokra tartotta. Eppen ezért örült az önképző

kör 19ÚO. szepternber .23-i ülése választásának, amellyel Babits Mihály
lett az alelnök. Greksa sokat várt Babitstól. Tudta róla, hogy inaktív, nem
előadó, és nem alakító tehetség, de csupa intelligencia, kultúra és előkelő

szellemiség. Az önképzőkörök helyzete a század elején problematikus
volt. Régi hírük, fényük, útjuk elkopott s keresték magukat, új helyüket
és céljukat az irodalom és a pedagógia között, Senki sem látta ezt vilá
gosabban, mint Greksa, akinek az iskola 1899-1900. Ertesítőjében jelent
meg "Az önképzőkörökről" írt összefoglaló és megoldáshoz segítő tanul
mánya. Babits nagyszerű szintézisben tudta egyesíteni Greksa elgondolá
sait: az őriképzést és egyénisége sugallatainak szelgálatát. így tudott ki
elégíteni minden igényt. Fájdalmasan kár azonban, hogy működésének

tanúságtevőkölteményei és tanulmányai csak névleg ismeretesek. E sorok
írója már a tízes évek után hiába kereste őket. Talán még előkerülnek.

A tanulmányok közül több szólt Vörösmartyról. születése századík év
fordulójával kapcsolatosan. Izgató kérdés, vajon milyen lehetett az iroda
lomban Vörösmarty ihletével belépő fiatal Babitsnak elsö Vörösmarty
szemlelete. Amúgy Babits alelnökségének külső története nem volt nyu
godt: év vége felé lemondott, Ennek okát talán túlfinomult érzékenységé
ben kell keresnünk. Utóda a természettudományi érdeklődésű Franck
Richárd lett.

Diáksága után Babits Mihály már mint helyettes tanár töltött egy
évet, az 1905-1906-os iskola-évet a ciszterci rend bajai gimnáziumában.
(Lakása Petőfi u. 56, mai számozás szerint: 80. sz. alatt volt," Szuper Mi-,
hály családjánál.) Igazgatója a később apáttá választott Werner Adolf volt,
jeles irodalomtörténész, akinek több értékes értekezése jelent meg:
"Goethe és Kármán", - "Kisfaludy Károly levélregénye", "Gvadányi J6
zsef". Egyébként testvérbátyja volt Werner Gyula, a regényíró.

Babits Mihály szelleme számára azonban az irodalmi "makroklimát"
Dombi Márk jelenthette. Az ő nyelvkultúrája, de főleg haglographíkus
irodalomtudománya igen gazdagon hathatott Babitsra, aki ekkor rendkí
vül sokat foglalkozott a modern irodalommal. Babits valószínűleg Dombi
befolyása alatt fordult a középkorí latin írodalom felé és Szent Agoston
Vallomásai-t olvasta. Önmagára rátalált lelkesedéssel írta Kosztolányi
Dezsőnek: "A latin nyelvben nagy gyönyörűségem telik, akár annak a
dédapáranaik, akitől kis amsterdami Tacitus-kiadásom rám maradt 8 aki
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első lapjára jegyezte fel gyermekei születése évét",20 Dombitói tanult
meg olaszul, franciára már előbb Greksa tanította. 1905-ban, mint foga
rasi tanár, már eredetiben olvasta Dantét. A középkor költészete egészen
elbűvöli. Ekkor. ragyog fel lelkébe, először a Dante fordítás gondolata.21

Ekkor, amikor költészete, belső világképe és egész szelleme tele volt vál
sággal, nyugtalan kereséssel.

Mindezek az ifjúkori emlékek sokszor körülzsonghatták Babits Mi
hály lelkét, amikor esztergomi villája elvonultságában eltúnődött életén
és az esztergomi bazilika harangjainak katedrálís assziociációi vísszaídéz
ték emlékezetébe az ősi Pécset, amely számára először jelentet szelle
met, kultúrát, urbanitást. Szimbolumba kívánkozó tény, hogy. annak a
bazilikának a harangjai ringatták Babits merengését, amelyek akkor szó
laltak meg először, amikor Vörösmarty Mihály meghalt.

JEGYZETEK. l Dr. Kelern~m József levele soös Nándorhoz. 1941. szept, 22. - II U. o.
- 3 t. t. (= Tüskés Tibor): Irodalmi séták. Napló 195'7. okt. 12; Tüskés Tl:bor: Babits Mi
hály Pécsett. J,elenkor. 1959. II. 6. 80. l. - 4 Jelenkor. 80. l. - 5 Kelemen.. Id. levél. 
6 Jelenkor. 84-5. l. - 7 Babits-Juhász-Kosztolányi Levelezése. Budapest 1959. 114. l. ,
8 Jelenkor. 85. 1. - 9 Kelemen. Id. levél. - 10 U. o. - II Értesítő az 1894-5. Iskolai évről.
- 12 Faludi AdáJm levele soös Nándorhoz.. 1956. IV. 1'1. - 13 Értesítő az 1897-8. lsíkolai
évről. - 14 Gebhardt József kéziratban lévő emlékezéseí. - 15 Értesítő az 1898-9. iskolai
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E helyen is hálás köszönetet mondok Abrányí Alajos osztálytársam szíves fárado
zásának, továbbá Franek Richárd, Gebhárdt József és soös Nándor öreg-diák barátaim,
Babits Mlihály osztálytársai előzélcenységénék, amellyel a birtokukban őrzött, Babits Mi
hályra vonatkozó nagybecsű kéziratos és egyéb gyűjteményüket megtekíntésre átenged
ték. Sok adatot kaptam Babits MiJhályra vonatkozólag volt tanáraí kÖ711l kütönösen, Bitter
Illéstől, és bajai tanártársaitó.l. (B. F.)
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ÉRTELMET íGY AD

Minden törpe innen... Csupán a mérték
nő epyre e szakadék alól,

mintha 'szárnyat kfJPott volna a szépség.
nehogy kikössön valahol.

Csak tágul r " Srtelmet igyad e szikla
és széltől visszhangzó dalára

a végtelenbe versem elhajitva,
leomlik bazalt zsámolyára.

KÉT AKKORD

1
Fénylik a jegenye hegyén az ég.
Egy zöld tű tart szárnyas me.,szeség,
s a legnagyobb e tű hegyén szilárdan,
mint vers ragyog arányos mértandban.

2
Vállam felett egyre itt áU.
Mozdulatlan, mégis kaszál •.•
Szivárványt arat az idő,
ez a márvány-szívű 8ziiJő l


