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Bálint pap a bankból jött. Dél elmúlt már. A konyhában dühösen lármázott a legfőbb 
asszonyszemély: 

- Mindig a bank! Mindig a pénz! Nem lesz ennek jó vége. Sohase láttam én ilyet 
papi házban ! Az ebéd újra elromlott. Én nem tehetek róla . . . 

- Na, na, Juliánná, — védekezett a pap. 
- Igen bizony! Nem lesz jó vége. Mint egy zsidó. Éppen mint egy zsidó. Már megint 

olyan nagy levelei jöttek. Ott vannak bent az asztalon. Én nem nyúltam hozzájuk. Nem nyúlnék 
hozzj^ egy világért sem. 

A pap furcsán, erősen nevetett. 
- Hozza az ebédet, Juliánná. 
A nagy, komoly, barna levelek ott hevertek az asztalon. Bálint pap gyorsan evett. 

Közben-közben vizsgálgatta a leveleket. Különös, nyugtalan érzés lepte meg. Haragosan és 
egy kicsit rettegve dörmögött: 

- Csak ezek ne bolondulnának már. Már éppen elég volna. Húsz éve már . . . Jaj be 
csúnya botrány lehetne ebből! 

Megrázkódott a hangos gondolkodásban Bálint pap s aztán csendesen bontogatni kezdte 
a leveleket. 

A levelek idegen bélyegekkel érkeztek messze klastromokból. Húsz év óta jönnek, érkez
nek egyre. Azóta szerencsés a sorsa Bálint papnak. Valóságos palotát építtetett, birtokot vett. 
Főrészvényese a banknak. A püspökének is tudna pénzt adni, ha akarna. De most már meg
becsüli a pénzt. Ő nem tehet róla, hogy kufárkodásra kellett adnia magárt. Húsz évvel ezelőtt 
elment a püspökhöz. Kérte, hogy adjon neki egy jobb plébániát, mert tele van adóssággal. 

- Mind ilyen gyámoltalanok vagytok, szidta a püspök. Tanuljatok gazdálkodni. Jaj, 
fiaim, a világ is változott. Nincs ma már manna-eső. Különben nézz valami kis misepénz után. 

Bálint pap maga se tudja már, hogy jutottak eszébe azok a messze klastromok. Elment 
egy nyáron oda. Hát bizony ő maga írta egy levél alá a püspöke nevét s azóta sok-sok ilyen 
hamis írást kellett odaküldenie. De később már nem is tehetett másképpen. Miről van egyéb
ként is szó? Néhány régen porladó, buta, gazdag hölgy és úr bolondériájáról. Miséket kellene 
mondani régen-régen porladó jámborokért bizonyos pénzek fejében. Azokban a messze klast-
romokban igen sok pénz gyűlt össze s már nem győzik a miséket. Ki vállal el belőlük olcsóbban? 
És tehet arról Bálint pap, hogy a magyarországi papok között olyan olcsó is lehet valaki, mint 
ő volt, hogy még a spanyol papok sem tudtak ráliczitálni? Bizonnyal nem tehet erről Bálint 
pap és abba is bele kellett törődnie, hogy még Magyarországon sem lehet mindenki püspök. 
És húsz év óta jöttek a misepénzek, gazdagodott Bálint pap. Ő viszont évenként beküldte a 
püspök bizonyságát, hogy vígadhatnak mennyei örömök között a régen porladó hölgyek és urak 
lelkei, mert jámbor papok Mária országában buzgón és sűrűen miséznek érettük. 

Az egyik levélből gyanúsat olvasott ki Bálint pap. Nyugtalankodva simogatta fehér 
haját, borotvált arcát. Egy idő óta könnyen kerítette be mindig a lelkét a félelem. Mert úgy 
hatvan év táján gyakorta érez hidegeket az ember. Nem a hamisítások bántották. Nem a csalás. 
Valahogyan az ifjúsága kísértette azóta, mióta beköszöntött hozzá az aggulás. A kispapi évek 
térdeitető, vad, áhítatos hangulata tört fel a lelkéből mind sűrűbben. 

- Óh, óh, - mormolta néha álmatlanságában, - hátha mégis ! . . . Azokat s miséket 
el kellett volna mondani! . . . 

Azt írták most az egyik klastromból, hogy nagyon számoltatják őket is a pénzekért. 
Igaz, hogy rendben van minden, de mégis szigorúan kell újra átvizsgálni a dolgokat. 

Hogy aztán délután hűvös, szomorú, őszi eső állott be, igen nyugtalanul és szomorúan 
ült szobájában Bálint pap. 

Juliánná ki és be járt. Néha megkérdezte: 
- Ugy-e, megint beteg? Agyonhajszolja magát a pénzért. Vagy ki tudja, mi baja? 
Bálint pap nem feleselt, mint máskor. Ült és töprengett. Jó az embernek pénzesen élni. 

Lám, hogy becsülték őt. Kanonok lehetett volna. Ha akarja, képviselőnek választják. Ha csak 
valamit adott a szegényeknek, úgy áldották, mint egy szentet. És sok édessége van az életnek. 
Bálint pap belepirult és beleremegett egy sereg édes emlékbe. Hajh, hajh ! De mért kell utol
jára mindig fázni? Mi lesz, ha hirtelen piszok szakad egy szép, tiszta életre? A nagy vagyont 
pedig talán a testvérére hagyja, arra a könyelmű, korhely gézengúzra? Mert hát meghalhat 
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az ember. Olyan hidegek vannak mostanában, a gyomor nem emészt, az álom elcsatangol, 
a köszvény szakga t . . . És akkor? . . . Mintha a szemináriumban volna. Kitüntetett, jám
bor, jeles szolga-jelöltje az Urnák. És a szigorú József atya, ez a tüzes aszkéta, akinek ő 
volt a kedvence, lángolva, harsogva beszél arról, ami a testi elmúlás után jő . . . A szobába 
finom, úri nép seregei be. Sápadt, néma marquis-k, vicomte-ok, lovagok és asszonyaik. Bálint 
pap szégyenkezik. Szeretne felkacagni, de kacagni nem tud s igenis azon töpreng, kik lehettek 
azok, akiknek lelkei elmaradt, engesztelő misékre várnak? 

Juliánná levelet hozott be. Bálint pap ijedten nyúl a levél után. A püspök írta. A püspök 
is kapott levelet onnan, honnan a komoly, barna levelek Bálint paphoz húsz év óta érkeznek. 
De a püspök még csak annyit tud, hogy valami misepénzek vannak szóban s kiküldöttek jönnek 
majd ide a messze klastromokból. 

Bálint pap ült tovább. Az ablak behozta künnről a hideget, az esőt, a sárt, az őszt 
— Juliánná, maga egy pár levelet fog elvinni. De maga vigye el mindegyiket. 

* - Micsoda leveleket? Már megint mit akar? Talán vendégeket? Bálint pap tudja, mit 
akar. Kegyetlenül verődött le elébe a bizonyosság. Úgy ám. A pénz szép és hatalmas; visszaver 
mindent, még a gyanút is. De íme egyszerre, hirtelen múlik el a pénz hatalma. Ahogy az ember 
aggul. Megalázottnak nem jó lenni. A pénzt pedig elvinni nem lehet. Az elmaradt misék, 
József atya magyarázatai forogtak Bálint pap agyában . . . 

Estére a levelek nyomában vendégek érkeztek. Pénzes, szigorú urak. 
— Miért éppen most? — kérdezte nevetve az egyik. 
— Tudjátok, öreg a legény, — vidámkodott Bálint pap. 
A pénzes, szigorú urak pedig csodálkoztak és ott maradtak vacsorára is. 
Éjjel Juliánná nagyon aggódott. Bálint pap bezárkózott. Éjfél után igen hangosan 

imádkozott Bálint pap. Talán énekelt is. Azután pedig nagyon elcsöndesedett. 
Reggel Juliánná jajgató sírással járkált a házban, Bálint pap eltorzult arccal, meredten, 

halottan feküdt az ágyban. Feje mellett a feszület, melyet a falról vehetett le az éjjel. 
A püspök is eljött. Megilletődve járta be egy sereg pappal a házat. Eljöttek a pénzes, 

szigorú urak is, kik Bálint pappal együtt vacsoráztak. Egyik közülök illendően remegő hangon 
mondotta: 

— Csodálatosan megérezte szegény a halálát. Tegnap este benünket hírtelen hivatott. 
Olyan vidám volt, mint akár a bankban, ha köztünk volt. 

Aztán alázatosan a püspökhöz fordult: 
— Bizonyára hallotta már méltóságos uram, hogy miként végrendelkezett szegény 

barátunk? 
A püspök megindult, kenetes hangon válaszolt: 
— Nemes és munkás ember volt. Mintaképe a modern papnak. Az ő halála igazán meg

dicsőülés a kegyességben . . . még ma írnom kell külföldre. Ott is összeköttetései voltak szegény
nek- Éppen tegnap jelentették, hogy meg fogják látogatni. Most már nem jöhetnek . . . Nagy 
veszteség. Én különösen érzem. Hozzám nagyon ragaszkodott szegény, elköltözött testvérem. 
A legbuzgóbban hajtom végre az ő kegyes, szent rendelkezését... 

Juliánná még hangosabban zokogott bele a főpapi dikcióba. Bálint pap egész nagy 
vagyonát arra a célra hagyta, hogy lelkének üdvösségéért évenként miséket mondjanak. 
Sok-sok misét, sok-sok templomban . . . 

Ady Endre 
* 

• k , _ . . • . , ^ 

Filológiai magyarázatául Í.Ady Endre összes novelláiról írott kritikámat. (ItK- 1961.) 
Ehhez pusztán annyit, hogy Ady az első Budapesti Naplóbeli korszakában került összekötte
tésbe a Magyar. Közélettel: 1905 március s májusa között hetileveleket írt oda irodalmi, szín
házi, képzőművészeti s politikai kérdésekről (Péntek esti levél — Diósadi aláírással.). Bár ez a 
hetilap is annak a koalíciónak volt egyik orgánuma, amellyel Ady oly következetesen állt 
szemben ekkor,mégis volt valami, ami a lapot Ady szemében elfogadhatóvá tehette: Bánffy Dezső 
fóruma volt. ő volt az egyetlen politikus az ellenzéki pártok vezetői közül, akihez, Ady némi 
szimpátiával közeledett: protestáns volta s az, hogy bukása után kacérkodott a progresszióval 
(amelyet meglehetősen egyénien értelmezett), adott némi presztízst Ady szemében Bánffy-
nak. A lap, mivel szerkesztője politikai kérdésben Bánffyval szembekerült, 1905 második felétől 
1906 májusáig — közel egy évig — nem jelent meg. Újraindulása után, 1906 májusában Ady 
mindjárt adott számára kéziratot (Politika és irodalom, 1. Ady: Az irodalomról, Magvető, 
1961. 148 — 150). Ez is arra vall, hogy a Magyar Közélet szerkesztői és Ady között a szünetelés 
ellenére sem szakadt meg a kontaktus. így hát nem feltűnő, hogy elfelejtett Ady-novellára 
bukkantunk e lapban. Lehet, hogy még második párizsi útja előtt adta át közlésre s valami 
miatt elfektették. De az is lehet, hogy Párizsból küldte (hozzáférhető levelezésében nincs 
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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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