
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
évről. ~ 16 Gebhardt. Id. helyen, - 17 Elrtesítő az 189~. iskolai évről. - 18 Értesítő az
1900-1. Iskolai évről. - 19 BaHa György: Babits Mihály Baján. Irodalomtörténeti Közle
mények. 1956. 145. l. - 20 Levelezése. IH. l. - 21 U. o. Juhász Gyulához írt levele. Szek-
szárd, 1908. aug. 26. 174. 1. . ,

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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TAKÁTS GYULA VERSEI

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


