
ILLÉS SÁNDOR 

BABITS MIHÁLY FOGARASI LAKÁSAI 

Babits Tomiban töltött éveinek a fogarasi születésű Bisztray Gyula volt az első, máig a 
legfontosabb - mert értő és alapos - kutatója. A Babits-biográfiában megkerülhetetlen 
tanulmányában maga rögzíti, hogy a fogarasi évek feltárásának szándéka vezette már 
1928-ban is, amikor először kereste fel az írót, s a negyvenes években ugyanezen okból 
látogatja meg Török Sophie-t, majd Ambrózy Pált, Babits fogarasi tanártársát és barátját. 
Az 1956-ban megjelent terjedelmes tanulmányban - melyet maga részint visszaemlékezés
nek, részint adattárnak nevez - így láthatóan negyedszázad munkája ölt testet. A Babits-le-
velestárra, a gimnáziumi értesítőkre, a Fogaras és Vidéke lapra, valamint Babits, Török 
Sophie, Ambrózy és más tanártársak visszaemlékezéseire alapozva a helyi színek, a 
regényalakok vonatkozásában élet és mű gazdag kapcsolatrendszerét tárja fel, a biográfia 
tényeitöl indulva vezeti olvasóját a költészetig, egy-egy részkérdésben pedig - mint a 
fogarasi versek listája vagy az Emma-szerelem - mintaszerű alapvetést ad. 

Mindezt azért tartottuk érdemesnek előrebocsátani, mert Babits fogarasi lakásainak 
pontos megnevezésével e tanulmány adósunk marad. (Okairól csak hipotézisünk van, ezt 
később vázoljuk.) Bisztray tanulmányából annyit tudhatunk meg, hogy „Babits [...] az első 
évben a Bethlen utca egyik mellékutcájában lakott", másutt: „Előbb (1908-9) a Lenkert 
utcában lakott, egy följegyzés szerint a 30. sz. házban." A följegyzés Ignácz Rózsa 
visszaemlékezése: „A Lenkert-utcában lakott, ami azt jelenti, hogy abban az utcában, 
amelynek kertjei a mélyen lent folyó Olt füzeséig nyúlnak el. Úgy hallottam, a 30-as szám 
alatt bérelt egy utcai szobát. A 30-as az utca közepén volt..." Végezetül a második lakásról: 
„Ambrózy Pál szerint a két utolsó évben »a Malom-patak mellett lakott, a Papírmalomhoz 
vezető utca utolsó bal oldali saroképületében. Ebben a világos, földszintes házban bérelt 
egy csinosan berendezett szobát.«" 

1969-ben Marosi Barna, az író kutat Fogarason, tisztázandó Babits fogarasi tartózkodá
sának homályos pontjait. A kutatás eredménye a Fogarasi napló lesz, egy kitűnő, hol 
szociografikus, hol biografikus esszé, amelyben - szépírói invencióval, újságírói találé
konysággal és irodalomtörténészi alapossággal dolgozva- számos tényt és adatot pontosít. 
Forrása Babits Keresztül-kasul az életemen kötete, tájékozódási alapja, vagy ahogyan ő 
nevezi, „megbízható irodalmi térképe" Bisztray előzőekben említett tanulmánya volt. 
Babits lakásairól - helyi adatközlések alapján - a következőket rögzíti: „.. .itt írta Babits 
az Esti kérdést, a néhai Lenkert utca 9. szám alatti házban, özvegy Tomskóné, született 

1 BISZTRAY Gyula, Babits fogarasi évei, ItK, 1956, 300-310, 431^46. 
2 IGNÁCZ Rózsa, Babits száműzetése, Új Idők, I, 1947, 364-365. 
3 MAROSI Barna, Fogarasi napló = Megbolygatott világ, Bukarest, Kriterion, 1974, 49-76. 
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Olmitzer (sic!) Ida lakásán, a tágas utcai szobában, amelyet férje halála után az asszony 
mindig gimnáziumi tanároknak adott ki..." Másutt: „Amíg a Bethlen utcai régi épületben 
tanít, alig két lépésre lakik, amint már említettük, a Lenkert utca 9. alatt, Tomskónénál. 
A ház frontja azóta se változott, tetőzetét megemelték, de a bordópirosra festett gipsz 
oszlopfők sértetlenek, mint ahogyan a 6 x 5 méteres utcai szoba is megvan. Tomskónéval 
néha eldiskurál. (Az asszony már halott.) 

A gimnázium Berivoj-parti új épületét 1909 nyarán adják át, ősszel már ott kezdődik az 
iskolaév. Babits átköltözik az új épület mellé (a mai Iskola utcába), »egy világos, földszintes 
házban bérelt csinosan berendezett szobát«. Ezt a házat azóta lebontották..." (NB. A Marosi 
idézte rész a Bisztray által rögzített Ambrózy-visszaemlékezésböl való, a hely megjelölése 
azonban egészen más.) 

Babits fogarasi lakóhelyeinek tisztázásában hivatalos - vagy annak tekinthető - doku
mentumok nem segítenek. Az 1995-ben általunk fellelt 1908. évi főgimnáziumi irattári 
anyag a tanárok lakóhelyéről semmiféle kimutatást nem tartalmaz. Pontos adattal nem 
segít a költő levelestára sem, hiszen a fogarasi évek során minden küldemény a főgimná
zium címére érkezett. Történt ez azért, mert a költő más címet senkinek meg nem adott. 
(Nem volt ez így korábban Szegeden - ahol a levelek egy részét a főreáliskolába, más 
hányadát a Vitéz utcai lakásra címezték -, sem a későbbiekben.) Ennek kapcsán joggal 
vetődik fel bennünk az okot firtató kérdés is, a válaszok azonban csak hipotetikusak 
maradhatnak: a privát levélcím egyfajta otthonosságot sugallna. Ezzel szemben bírhat 
jelzésértékkel a főgimnáziumi cím, azt hivatván kifejezni, hogy Babits e kényszerű szám
űzetést csak átmenetinek, s lehetőség szerint minél hamarabb megszüntetendőnek hajlandó 
csak tekinteni. (S nem ez lenne az egyetlen jel, amely a fogarasi évek alatt az ideiglenes
séghez való ragaszkodást mutatná!) Török Sophie A második ének előszavában éppen 
Fogarassal szemben fogalmazza meg az újpesti honosságot: „Rákospalotán már saját 
könyvtára van, könyvespolcokat csináltat, rézágyat vesz, bőrfotelt, saját lakás, saját bútor, 
otthon!" De természetesen az a lehetőség sem zárható ki, hogy a főgimnáziumi cím 
használatának magyarázata a postaküldemények helyi kézbesítésének akkori szokásrend
szerében rejlik, vagy hogy Babitsot praktikus ok - a küldemények korábbi kézhezvételi 
lehetősége - vezette. 

Nincs adatunk arra sem, hogy a költő bárkinek is nyilatkozott volna fogarasi lakóhelyei
ről. Bisztray Gyula - korábban már említett - 1928-as adatgyűjtése során ezt a kérdést 
valószínűleg nem tette fel, máskülönben nem hagyatkoznék a lakások dolgában egyrészt 
Ignácz Rózsa cikkére, másrészt Ambrózy Pál 1943-as visszaemlékezésére. S itt térnénk 
vissza arra a kérdésre, hogy Bisztray nagy lélegzetű tanulmánya miért nem tisztázza, 
tisztázhatja a lakások pontos helyét. Feltételezhető, hogy Bisztray helyismerete - lévén 
fogarasi születésű - igen alapos, s ha Ambrózy lakcím nélküli körülírását nem váltja át 
utcára és házszámra, annak oka csak az lehet, hogy azt ellentmondásosnak tartja. Ambrózy 
helymegjelölése - „a Papírmalomhoz vezető utca utolsó bal oldali saroképületében" -
ugyanis nem tűnik helytállónak. A fogarasi földhivatal egyetlen, ma is használt, 19. század 

4 A Fogarasi Magyar Királyi Állami Főgimnázium dokumentumai, P1M Nov. n. sz.: 96/2/2/25. 
5 BABITS Mihály, A második ének, Bp., Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., 1942, 12. 
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végi helyrajzi térképe alapján ez a rész beépítetlen terület, s - Bertleff András, a fogarasi 
házak és utcák kiváló ismerője szerint - még Babits idején is az volt. Valószínű tehát, hogy 
Ambrózyt - több mint harminc év távlatából, hatvankét évesen - megcsalta emlékezete. 
Nem lehetetlen, hogy Bisztray tanulmányának összeállítása idején éppen azért kereste 
ismét, hogy a bizonytalan pontokat tisztázhassa, de - mint említi - már nem találta életben. 

Hasonlóan fontos - bizonyító értékű - dokumentum lenne az a Babits által írt, ám eltűnt 
vagy lappangó levél (netán csak levélmelléklet), amelyről Babits Angyal leveléből tudunk: 
„Örültünk, hogy a múltkor lerajzoltad a szobád berendezését, az iskolai utadat stb. Bimbis 
csak avval a magyarázattal kísérte, hogy ugy látszik, Fogarason mindig részeg vagy, mert 
nagyon görbe utakon jársz." A Babits által naponta bejárt út - az iskola mellett az abonált 
ebéd és vacsora helyszínére, a Mexikó vendéglőre, a fogarasi Casinóra, netán a Ciba 
cukrászdára, valamint a Berivoj patak fölötti hidak sorára gondolva - valóban bonyolult 
rajzolatot eredményezhetett. 

Az író első lakásáról mégis van első kézből származó adatunk, Babits ugyanis Az én 
kisértethistóriám címmel megírja Fogarasra érkezésének és szállásfoglalásának történetét. 
A novella Az Est 1923. május 20-i számában jelent meg, s kötetbe csak 1987-ben került. 
Ezért szinte bizonyos, hogy Bisztray sem ismerte. A novellából a következőket tudhatjuk 
meg: Babits estefelé ért Fogarasra, azonnal jelentkezett a direktoránál, akit még ily későn 
is hivatalában ért. Az igazgató „tudott egy szobát", ahová az író azonnal elvitette a 
poggyászát, majd maga is a szállásra ment. A szállásadónő, „egy öreg zsidó asszony" 
fogadta. „A szoba egyenest az udvarból nyílt", kettős bejárati ajtóval, „magányos udvarból, 
különálló, öreg épületben. A szoba nagy volt, kongó, mint egy terem, különös barna szín 
falakkal, alig egypár bútor ácsorgott benn." A spalétás ablakokon át a havasok sötéten 
néztek be. 

Fogarasi kutatásunk során természetesen mi is megkerestük az Ignácz Rózsa által 
rögzített, majd Bisztray által is említett Lenkert utca 30-as-ma bizonyítható módon Lenkert 
utca 32-es - számú házat. Az idős, román Turburea házaspártól megtudtuk, hogy a házat 
rokonaik egy magyar családtól vásárolták, s az évek során némileg átalakították. A hosszan
ti elrendezésű, nyeregtetős épület utcai szobájának két magas, spalettás ablakát egy három
szárnyú ablakra cserélték, meghagyták viszont a szoba udvari ablakát. Az első szoba az 
udvarról, kettős ajtón át volt megközelíthető, ezt az ajtót később befalazták. 

Helene Tomek (született Helene Olmützer) visszaemlékezéséből - akinek személyéről 
a második lakás kapcsán később még esik szó - a ház korábbi lakóit is megismerhettük, s 
az átalakítások és tulajdonosok vázlatában egyúttal megtapasztalhattuk kiváló emlékező
képességét is: 

„Abban az időben, 1908 környékén Tamás néni lakott ott. A Tamás a férje vezetékneve 
volt, a keresztnevére nem emlékszem. Öreg néni volt, özvegyasszony volt. Azt hiszem a 
világháború, az első háború előtt halt meg. A néni azért adta ki a szobát, mert szegény volt, 
a kertből élt, az ott termesztett zöldséget hordta a piacra. Férjet, gyermeket nem ismertem. 

6 Babits Angyal - Babits Mihálynak, Szekszárd, 1908. nov. 2., OSZK Fond 111/35/18. 
7 BABITS Mihály Novellái és színjátékai, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1987, 229-231. 
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A ház külseje nem sokat változott. Az utcai szoba az udvarra nyílt, mögötte is szoba volt, 
majd konyha, miegymás. Most az új lakók egy kicsit megváltoztatták. Elöl, az utcára két 
ablak nyílott, ezt befalazták, s középre tettek egy háromszárnyú ablakot. Az első szoba 
udvari ablaka a helyén maradt, de az első szoba udvarra nyíló ajtaját is befalazták. 

Tamás néni után Molnár bácsiék laktak ott. Molnár János, úgy hívták. Szíjgyártó volt, 
a felesége pedig varrónő. Utánuk egy román család vette meg a házat, annak a románnak 
az unokahúga jött ide aztán Bethlenből, hogy vigyázzon a két öregre, és aztán ennek az 
asszonynak - aki most lakik ott - maradt a ház." 

A három rajzot összevetve nyilvánvaló, hogy ugyanazon ház ugyanazon szobájáról van 
szó. Babits leírásában azonban van két új elem is: a magányos udvar, különálló, öreg 
épületben, valamint a zsidó vallású házinéni. Későbbi tájékozódásunk során ez a két tény 
is igazolást nyert. Bertleff András ugyanis emlékezett arra, hogy a Tamás-ház összekötte
tésben volt a Tordai-házzal, Ida Bosinceanutól (született Laur Idától) pedig azt tudtuk meg, 
hogy a Lenkert utca 30.-ban Tamás bácsi katolikus, a néni pedig zsidó vallású volt. 

Babits levelestárában a lakásokra nézve további megerősítő adatokra bukkanunk. Bérezi 
Edének írt levelezőlapján rögzíti első lakásának fekvését: „Ablakomból látom a havasokat. 
De csak messziről..." Édesanyja leveléből pedig ismét bizonyosságot kaphatunk arról, 
hogy első szállásadója özvegyasszony volt: „Jó meleg e már a szobád? Lesz e eléggé 
szellőztetve, helyre állították e már a villanyt? Hát a fával csakugyan lefőztek, már most 
tanuld meg, mennyi az az öl, és ha be tudod bizonyítani, talán a háziasszonnyal [a kiemelés 
tőlem], hogy csak fél öl volt, úgy talán még mindig utána mehetsz.. ."Nyilvánvalónak tűnik, 
ha a háznál lett volna férfiember, az a csaló tűzifa-kereskedőkkel való szembeszállásra 
alkalmasabb lett volna, mint a háziasszony. Ezért az édesanya „talán" kitétele. 

Tegyük még hozzá, hogy az utca, a ház rajza A gólyakalifában is számos helyütt 
felismerhető. Csak a legmarkánsabbak: „Mindennap a tislér mellett jártam el, iskolába 
menet." „A műhely sötét volt, az ablakok magasról tekintettek alá..." „A konyha előtt 
kellett elmennem, az alacsony, földszintes ház hosszában, hogy hátrajussak a félszerbe, 
ahol a köszörűkő állt." 

Mindezek alapján joggal állíthatjuk tehát, hogy az első lakás helyét Ignácz Rózsa, majd 
az ő nyomán Bisztray Gyula pontosan rögzítette. Babits ebben a lakásban 1909 májusáig 
lakik, amint erről édesanyja levele tanúskodik: „Csak azért lesz kellemetlen neked édes 
Misim, ha bútor darabokat beszerzel, mert hát a hurcolkodás nehéz [...] .. .hát most kiknél 
laksz? milyen emberek? hogy lehet velük egyezkedni, a vakációra nézve nem forognak 
veszedelemben a könyveid..." 

A bútorvásárlás gondolatát láthatóan a lakásváltoztatás inspirálta, és Simon Gábortól, a 
barát Kontesveller Károly unokájától tudjuk, hogy egy pácolt diófa könyvszekrényt valóban 
vásárolt az író. Ez a szekrény ugyanis - Babits rendelkezésére - Fogarason, Kontesvellerék-

8 NYÍRŐ Zoltánné HAJDÚ Csilla, Babits Mihály levelezőlapja Bérezi Edéhez (Fogaras, 1908. szept. 3.), 
Irodalomismeret, 1991/1,29-30. 

9 Id. Babits Mihályné - Babits Mihálynak, Szekszárd, 1908. nov. 23., OSZK Fond 111/179/23. 
10 BABITS Mihály, A gólyakalifa, Bp., Athenaeum, é. n., 4. 
11 Uo., 36. A két részlet a Lenkert utcai Glantz asztalosmühelyt idézi. Az épület ma is áll. 
12 Uo., 37. 
13 Id. Babits Mihályné - Babits Mihálynak, Szekszárd, 1909. máj. 10., OSZK Fond 111/179/28. 
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nél maradt. Simon Gábor emlékei szerint a szekrény végül az alagsorba került, ekkor már 
élelem tárolására használták, s szolgálatának az Olt vize - mely egy áradás során elöntötte 
az alagsort - vetett véget. 

1909 májusától Babits tehát a Lenkert utca 9. szám alatt új szobát bérel. Kutatásunk 
igazolta, hogy Marosi Barna pontosan jelölte meg a helyet, noha a szállásadónő nevét 
hibásan rögzítette. A fogarasi temetőben található sírkő szerint az ugyancsak özvegy hölgy 
neve Ida Tomtschko, leánykori neve Ida Olmützer volt, 1872-ben született, harminchét 
évesen lett özvegy és 1938-ban hunyt el. Természetesen Marosi azt elvétette, hogy ez lett 
volna Babits első fogarasi lakása: a férj, Bálás András Tomtschko 1909. február 7-én halt 
meg, s az özvegy a szobát csak férje halála után adta ki. 

Mindezt a korábban már említett Helene Tomektől, az 1909. július 27-én született Helene 
Olmützertől tudjuk, akinek 1994. novemberi visszaemlékezését - a részletek fontossága 
miatt - szó szerint idézzük: 

„Háromszor voltam házasságban, meghalt mind a férjem. Az utolsó Tomek Stefán volt, 
evangélikus. 

Régen ez az utca, mikor Babits Mihály itt lakott, Lenkert utca volt. Én most a hetes szám 
alatt lakom, a mellettünk levő ház az apám testvérének a háza volt, Tomtschko Idáé. Ő volt 
Babits háziasszonya. A nagynéném volt, s a keresztanyám. 

Mikor kisgyermek voltam - mesélte a keresztanyám - engem mindig ide hoztak. Szép, 
virágos udvar volt, itt játszottam. Egy gang volt a tanár úr szobája előtt, a kapu melletti 
szobában lakott. Mikor én játszottam, a nagynéném mondta, hogy hallgass, a tanár úr alszik, 
hallgass, légy jó gyermek. Ezt mesélte a néném. 

A nagynéném férje meghalt, özvegy maradt, nagyon kis nyugdíja volt, ezért azt a szobát 
kiadta a tanár úrnak, s azután is, lakóknak. A szoba berendezésére emlékszem, azután is az 
a berendezés maradt. Volt egy vaságy, fönt szép rézgombokkal. Az pont, ahogy az ember 
bement, az ajtó mögött volt. Utána volt egy szekrény, akkor volt az ablak az utca felé, két 
ablak volt. A két ablak között volt egy kis állvány, virágoknak, de könyveket is, mindenfélét 
tartott ottan a tanár úr. Egy asztal a másik falon. Ott volt egy közlekedőajtó is a másik két 
szobához, ahol a nénémnek volt még a két szobája. És volt ott még egy Ottoman, egy 
olyan kis divány. És az ajtó mögött mindjárt, bal kéz felől, ahogy bement az ember, ott volt 
egy kályha. A kályha mellett volt egy fehér, festett, vas mosdó. Alul volt a vizeskorsó. Egy 
tükör is volt ottan. És utána is így volt a szoba. 

A házat az apám testvére örökölte, amikor az meghalt, akkor az én testvéreim. 
Babitscsal a nagynéném magyarul beszélt. Babits Mihály tanár egy nagyon csendes, 

rendes, visszahúzott (sic!) ember volt. Nem járkált erre-arra, mikor hazajött, pihent, 
olvasott. Én, mikor kicsi és helytelen leányka voltam - a néném mesélte - , vettem egy 
papírt, csináltam belőle egy kis trombitát, mentem a gangon az ajtójához, és a papírtölcsérrel 
bekiabáltam: Halló Babits, halló Babits! Olyan két éves lehettem. A nagynéném azt mondta: 
Hallgass te! A tanár úr alszik! Neki ez (ti. Babitsnak) nagyon tetszett, gyermekszerető, 
népszerű ember volt. Két vagy három évig lakott itt. 

14 A bútordarab fogarasi versben is felbukkan: „A nargiléht és ottománt kesergem, / ládámban és szívemben 
nincs arany" (Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni). 
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(Az udvarról:) Egy fából készült utcai kapu volt a ház mellett. Az egész udvar tiszta virág 
volt. Balkézt volt egy kút, egy húzós kút." 

Helene asszonyról feltétlenül rögzítenünk kell még, hogy legkülönbözőbb körű adatköz
léseit számos alkalommal módunkban állt ellenőrizni. Sosem tévedett. Talán azért, mert ha 
valamiben bizonytalan volt, inkább nem nyilatkozott. Pontos adatait nem csupán irigylésre 
méltó emlékezőképességének, de foglalkozásának is köszönhette. Évtizedekig díjbeszedője 
volt a villanytársaságnak, így hely- és emberismerete rendkívül alapossá válhatott. 

Összegzésként pedig rögzítsük ismét: Babits első bérleménye özvegy Tamásnénál volt, 
a Lenkert utca 30. (ma: 32.) számú házban. A szobát 1908. augusztus 28-án foglalja el, s 
itt lakik 1909 májusáig. Májustól - valószínűleg azért, mert a téli fűtéssel, a szellőztetéssel, 
talán a környezettel is elégedetlen volt - új szobát bérel a Lenkert utca másik felén, a 9. 
szám alatt, egy polgári jellegű, tágas, ápolt környezetű házban, az ugyancsak özvegy Ida 
Tomtschkónál. További lakásról nincs tudomásunk és adatunk, tehát ez a ház nyújt otthont 
Babitsnak 1911 júniusáig, Fogarasról való szünidei - ám a nyáron véglegessé váló -
távozásáig. 
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