
nyoma). Feltételezhetjük azt is, hogy másodközlés.. A M. K- nagyobbrészt így közölt szép
irodalmat. A novella Ady kedvenc papi tematikájából merít. (pl. Haldoklik a pap, A Dóm
körül, Norbert pap látomása, Lőrinc páter térít, A Jóna-kút. Testőr Ella, Tavaszi mise, A Pus-
kásné Krisztusa stb., stb . .) { 

Gyorffy Miklós 

BABITS ISMERETLEN LEVELEI ÉS FIATALKORI RÍM JÁTÉKAI < 

Amikor Török Sophie sajtó alá rendezte férje „Összes művei" — nek első kötetét (Frank
lin-Társulat, é. n. [1945.]), az utószóban visszaemlékezik Babits felháborodó méltatlankodására, 
amelyre Kosztolányi posztumusz verseskötetének „Műhely" c. ciklusa olvastán kifakadt. Ebben 
a ciklusban Kosztolányi versforgácsai, apró, tréfás rímjátékai vannak összegyűjtve: „Hiszen 
ilyet minden író csinál, játékból, unalomból, kísérletezésből — mondta —, de megbocsájtha-
tatlan bűn ilyesmit kiadni egy nagy költő halhatatlan nagy művei között, nagyközönség 
számára !" (i. m. 1125.). - S menten meg is állapodtak egymással - mondja tovább a feleség 
—, hogy a Babits-hagyatékot nem engedik soha ilyen kegyetlen sorsra jutni: 

„Sokszor megígértem neki, komolyan s féltréfásan is, hogyha túlélem őt, nem 
fogom engedni, hogy hevenyészett apróságai, sikerületlen töredékei a nyilvánosság 
fénye elé jussanak. Sokszor megígértem, «'hittem is, ha kell, majd becsülettel állni fogom 
ígéretemet." (i. m. 1134.). 

Személyes emlékem van 1947-ből egy Babitstól származó kiadatlan Rimbaud-fordítás kapcsán, 
hogy Török Sophie csakugyan állta ígéretét. Jelen vállakózáson is alighanem csóválná a fejét. 

Csakhogy volt a feleségnek egy ellentétes irányba ható élménye és meggondolása is: 
a Babits-oeuvre lehető teljességének igénye. (L-h.). Akárcsak maga Babits például Arany János 
műveit illetően, ő is kincsnek tartott minden törmelék-kövecskét, minden papírszeletet, ame
lyen Babits kezevonása található. Török Sophie is úgy ítélte meg végeredményben, hogy a 
Babitsért rajongó utókornak joga van a költő életművének még a kiforratlan kísérleteire is! 

Ilyen szellemben adom át a Babits-kutatásnak és érdeklődőknek az itt következő isme
retlen anyagot. Különösen azért értékes ez a levélhagyaték, mert az Arany János-i szemérmes-
ségű Babitsról nagyon hiányoznak az emberre vonatkozó életszerű adatok. Hiszen a Keresztül-
kasul az életemen c. kötet is jóval inkább cikk- és tanulmány-gyűjtemény, mint önéletrajz. 

A jelen anyag jó része az egészen fiatal, tizennyolc-tizenkilenc éves, tehát érettségiző, 
illetve „gólya" Babitstól származik, 1901 -1902-ből, az utolsó két levél viszont a 30-as évek 
terméke. 

A levelezőtárs: Landerer Elza. Babitsnak valószínűleg gyermekkori ismerőse, kis merész
séggel - talán diákszerelme. Elza is szekszárdi születésű, a költőnél csaknem négy évvel fiata
labb. Az ismeretség közvetítője bizonyára Angyalka, a költő húga, aki Elzának talán osztály
társa, de mindenesetre iskolatársa volt. Babits az iskolai időszakokban Pécsett, illetve Buda
pesten tartózkodott: a képeslapok valamiféle gyöngédebb kapcsolatra vallanak. 

A néhány képeslap pár sornyi szövege éppen csak megemlékezést mutat a lányka irányá
ban, legfeljebb könyvkölcsönzésre enged következtetni. Két lapon Babits igen korai — 1901-ből 
és 1902 elejéről származó - rímjátékai találhatók. A szerzőnek ezeknél korábbi verseiből csak 

, Belia György közölt részleteket. Egyébként ezek az önképzőköri ciklusok és az ún. „Angyalos 
könyv" kiadatlanok.1 Ezek a korai rímjátékok minden valószínűség szerint rögtönzések. De 
a szemérmes költőt, akinek Arany az eszménye, ilyen közvetlen élményekből és formában 
alig ismerjük, s így becses emlékek ezek a szösszenetek. 

Babits és Landerer Elza később távolabb kerülnek egymástól. Minden valószínűség 
amellett szól, hogy a költő csupán annyi lapot írt, amennyi kezünk között van. Tulajdonosuk 
ui. nagyon gondosan őrizte őket haláláig: bizonyára a többit is becsben tartja, ha lettek volna. 
A képeslapok elmaradása nyilván az érzelmi kapcsolatok elhalványodásának következménye. 
- Útjaik is más-más irányba kanyarodtak. Elza Budapestre jött tanítónŐképzőbe. Babits 
ezekben az években már vidéken tanárkodik. Ő nősül korábban: 1921. jan. 15-én veszi el 
Tanner Ilonát; Landerer Elza pontosan egy hónappal később, február 15-én lesz Tóth István 
számvevőségi tanácsos felesége. 

A jóismerősi kötelékek megmaradtak köztük továbbra is: Elza férje, Tóth István 1930. 
január 6-án meghal: Babits részvétnyilvánító levelet ír. Utóbb is vállalkozik apróbb szívessé
gekre, mint utolsó leveléből kitűnik. ' 

Tóth Istvánné Landerer Elza 1952 elején, hatvanöt éves korában halt meg. Négy 
1Vö. BBLÍA GYÖRGY: Két fejezet Babits Mihály életrajzából (Dunántúl, 1955. 10. szám, 64-67.) 
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lánya közül a legidősebb, Dr. Voltay Gézáné örökölte a Babits-relikviákat. Az ő szívességének 
köszönhető, hogy ezek az ismeretlen Babits-írások nyilvánosság elé kerülhetnek. 

A leveleket betűhíven közlöm. A nyolc küldemény közül csak a két utolsó levél, az első 
hat képeslap. Tekintve, hogy ez utóbbiak szöveges része a képpel többé-kevésbé kapcsolatos, 
a képek témáját a lapok szövege előtt néhány szóval megjelölöm. 

Babits egyetlen lapjára, illetve levelére sem írt keltezést, tehát egyiken sem szerepel se 
helységnév, sem időpont. Szerencsére a lapokon minden esetben jól kivehető legalább az egyik, 
néhányon mind a két postabélyegző. Az írások időpontját, néhol a megírás helyét is ezekből a 
bélyegzőkből lehetett megállapítani. A két utolsó írás, a valódi levelek, borítékban érkeztek, 
de borítékuk elkallódott, ezeknél tehát nem lehetett a bélyegző alapján kiigazodni. A jegyzetek 
minden esetben számot adnak az utólagos datálás szempontjairól. 

1. 
[A képen: Fiacska egy játékvitorlás mellett ül.] 

[Pécs (?), 1901. júl. 29. ]2 

Hogy fogadásom elvesztettem,3 

Mint e fiúcska, durczás lettem, 
Sajnálom a képes lapot, 
De nem azért, hogy küldenem kell, 
Inkább azért, hogy nem kapok. 

[Címzés:] 

Ő nagysága 
Landerer Elza úrleánynak 

Szegzárd 
Tolnamegye.4 

[A képen: Koszorús, halvány női alak.] 
[Pécs (?), 1901. aug. 22. ] 

Ez a levelezőlap is vesztett fogadásomat siratja. Szerencse, hogy nem gyónókönyv, mert több 
feleletet ugyancsak nem tudnék kitalálni 

Babits Mihály 
[Címzés:] — 

Ő nagysága 
Landerer Elza 

úrleánynak 
Szegzárd 

Tolnavármegye 
4-

3. 
[A képen: Kutyafej, tájképes keretben] 

[Budapest, (?) 1902. jan. 9.]J 

Elolvasám szegény Margitnak 
Bohó ábrándos életét;7 

Itt küldi e kis kártya érte 
Szivemnek a köszönetét. 

2 Az érettségiző Babits ekkor még valószínűleg Pécsett tartózkodik. A szekszárdi postabélyegzőn: 
„901. júl. 30." 

3 A fogadás tárgyáról semmit sem tudunk. 
4 Babits hazafias érzésére sajátos fényt vet, hogy a Monarchia tíz nyelven fölírt levelezőlap-meg

nevezése közül az idegeneket mind gondosan kihúzza, a magyarnyelvűt aláhúzza. 
5 Talán ez a lap is Pécsen kelt. — A szekszárdi postabélyegzőn: ,,901. aug. 2 3 . " 
0 Feltehetőleg az első pesti lap. Ezt már az egyetemista Babits írja. A szekszárdi postabélyegzőn: 

,,902. jan. 10." 
7 A következő lapon is említett leányregényről van szó: Benedek Elek, Uzoni Margit. Regény fiatal 

leányok számára. 111.: Mühlbeck Károly. Budapest, 1901. Singer —Wolfner. 
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Valóban kedves olvasmány volt, 
Ideális és megható; — 
Óh érte már hány szép leányszem 
Lehetett könyben áradó . . . 

Babics Misi 

[Címzés:] 
Ő nagysága 

Landerer Elza urleánynak 
Szegzárdon 

Béla tér 

[Színes téli tájkép.] 
[Budapest, 1902. jan. 28.]8 

Ha nem is szereti a színes levelezőlapokat, talán mégis szeretné, ha ilyen idő lenne és a 
sima jég hátán korcsolyázni lehetne. Különben remélni szeretném, hogy nem haragszik meg az 
anzixért. 

Babics Misi 
[A képeslap jobb szélén fölfelé írva:] 

Uzoni Margitot megkapta-e már? 
[Címzés:] 

Ő nagysága 
Landerer Elzának 

Szegzárdon 
(Tolnamegye) 

Béla-tér 

5. 

[Lányka vassal egy szívet üt, közben igen búsan néz]. 

Szegény kis angyalka,10 váljon miért pityereg? 
[Címzés:] 

Ő nagysága 

[Budapest, 1902. febr 13.]* 

Landerer Elzuskának 
Szegzárdon 

Tolnavármegye. 
(Béla-tér) 

[A tenger habjaiból kiemelkedő virágdíszes női fej.] 

[Csak címzés:] 
Ő nagysága 

Budapest, 1902. jún. 11.]" 

Landerer Elzácska 
urleánynak 

Szegzárdon 
Béla-tér12 

8 Ezen a lapon mindkét postabélyegző jól lá tható: a budapesti (902. jan. 28.) és a szekszárdi (902. 
jan. 29.). 

9 Ezen a lapon is mindkét postabélyegző világosan kivehető: „Budapest , 902. feb. 13." és „Szegzárd, 
902. feb. 14." 

10 Babits húgának keresztneve is: Angyal. 
11 A keltezés a szekszárdi postabélygező alapján („902. jún. 12."). 
12 Ez a lap csak címzést tartalmaz, egyetlen szó szöveg nélkül. 
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[Budapest, 1930. jan. 6. körül.]13 

Kedves Elza,14 

feleségemmel együtt mély és őszinte részvéttel értesültünk a nagy szomorúságról, mely 
oly váratlanul sújtotta.15 Adjon az Ég erőt hogy azt Isten akaratában való megnyugvással 
elviselhesse és kedves, szép gyermekeiben16 vigasztalást találjon ! 

Még egyszer ismételve s Ilonka17 részéről is tolmácsolva meleg együttérzésünk kifejezé
sét, kezeit csókolja • ;; 

',.-.;••» ; régi híve 
Babits Mihály 

. , [Budapest, 1931. júl. - 1935. máj. közt.]1» 
Kedves Elza,19 . ; ; ' 
végtelenül restellem hogy Ilonkához intézett kedves soraira csak most válaszolunk, de 

a levéllel valami szerencsétlenség történt, elkeveredett itt a nálam levő töménytelen kézirat 
közé, és csak most került elő. Most megdöbbenve látom hogy a levél érkezése óta mily sok idő 
telt el, s a dolog talán már nem ís aktuális. Mennyire sajnálom hogy nem hívott föl bennünket 
telefonon; akkor ez nem történhetett volna! 

Pedig nagyon örülnénk mindaketten a kedves látogatásnak. Vájjon a két angol könyvet 
értékesíteni sikerült-e azóta? Ha nem, kész örömmel állok rendelkezésre a könyvek értékének 
megállapításában. Kérem, kedves Elza, hivjön föl egyszer bennünket 558-49 szám alatt, és 
ne nehezteljen ennek a levélnek különös balesetéért túlságosan. Sok kézcsókot és üdvözletet 
küld régi hive 

Babits Mihály 
[Kézírással utána:] 

Én is kérlek ne haragudj a késett válaszért sok üdvözlettel 
Ilonka 

Cím: I. Attila u. 95. 

19 A keltezés a levél tar talma alapján állapítható meg. Lásd alább. 
14 Borítékos, kéziratos levél. 
15 A „nagy szomorúság" a címzett férjének halála (1930. jan. 6.). A levél — minden bizonnyal -

néhány nappal utána kelt. 
1 6 Tóthnénak négy lánya volt. 
17 Ilonka: Babits felesége: Tanner Ilona (Török Sophie). 
18 A 30-as évek távbeszélő névsorainak gondos átvizsgálása alapján megállapítottam, hogy Babits 

telefonszáma a fenti két időpont közt volt 55-8-49. - A levél keltezése az 1931-es időponthoz eshetett közelebb, 
mivel az említett angol könyvek értékesítésére alighanem a férj halálát közvetlenül követően kerülhetett sor. 

19 Gépírásos levél. 
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