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csak fokozza, hogy a kőlapon a négy irodalomtörténész kézírását láthatjuk nevük fölött. 
Mintha égi szignójukkal, de már földi szavak nélkül, kísérnék a mai napot: Rendben, me-
het! Felavathatjátok ezt az emlékkövet! 
A terméskő egésze hangtalanul fejezi ki az alkotó ember létállapotát, küzdelmét. Az em-
lékkövet szemlélve szinte előttünk zajlik le az alkotás drámai folyamata, hogyan lesz a 
megmunkálatlan részből megmunkált felület. Ahogy egy írásmű esetében is, legyen az 
művészi vagy tudományos. A teremtés drámája és csendje honol mindkettő felett.
Dr. Bodri Ferenc (1931 - 2010) kiváló ismerője volt Babits esztergomi életének. Téglás 
Jánossal 1983-ban összeállították a Babits és Esztergom c. kötetet. Tüskés Tiborral és Cser 
Lászlóval pedig együtt szerkesztették meg a Főhajtás Babits centenáriumán c. kiadványt. 
Bodri Ferenc életének utolsó éveiben feldolgozta, minden tárgyi és szellemi tudását be-
letette a Babits és Einczinger családok levelezésének feldolgozásába. Egyedi hangú írásaival 
bevonja az olvasót a saját gondolkodásfolyamatába. 
Dr. Szállási Árpád (1930 - 2012) orvostörténész professzor úr ugyanolyan szakmai rálá-
tással kezelte a Babits-témát, ahogyan orvos- és tudománytörténeti témájú szakcikke-
it, előadásait, szócikkeit írta meg. 2004-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent 
meg a dr. Sipos Lajos professzor úr szerkesztette „…kínok és álmok közt” c. tanulmánykötet, 
amelyben kiemelt helyet kapott Babits Mihály betegségei címmel dr. Szállási Árpád fontos 
munkája is. 
Dr. Pifkó Péter (1950 - 2013) írásaival, kifinomult művészi érzékével mintaadó tudós ne-
künk. Ő maga egyébként a Babits Mihály Emlékház korábbi irodalmi muzeológusa volt, 
és éppen egy 25 évvel ezelőtti ünnep alkalmával, Babits Mihály halálának 50. évfordulója 
kapcsán rendezte újra az Emlékház belső tereit. 
Nagyfalusi Tibor (1937 - 2014) irodalomszervezői tevékenysége mellett életművében 
kiemelt helyen szerepelt Babits Mihály munkásságának, esztergomi éveinek kutatása. 
Nemcsak az Esztergom és Vidékében képviselte folyamatosan a Babits-ügyet, hanem a 

„Műhelyből – emlékhely” Babits és esztergomi házának válságos évei (1933-1961) című, 1983-
ban megjelent tanulmányában. Mind az 1983-as, mind a 2008-as Babits Mihály Emlékév 
országos hatósugarú szervezése Nagyfalusi Tibor nevéhez köthető. Minőségi értékítéle-
tei magas szintű irodalmi ízléséből és rendkívüli tudásából származnak. 
Ez a terméskő természeténél fogva jelképe a maradandóságnak, de az irodalom és álta-
la az egymást értés mindennapi stációjának is. Nemcsak alkotónak lenni nehéz, formát 
adni a gondolatnak, hanem olvasónak és befogadónak lenni sem könnyű. De jól olvasni 
annyit is tesz, mint a világot jól olvasni, jobban érteni, kicsinyességek nélkül. Jobban érte-
ni és olvasni azt a nagy, isteni összefüggésrendszert, kódokat, jeleket, képeket, amelyek-
ben mozgunk, élünk. Minden irodalomnak megnyert ember az egész társadalom javára 
megnyert ember. Pontosan erről szól Babits Mihály Irodalmi nevelés c. esszéje 1910-ből, 
amelyet fogarasi diákjainak írt. Ezért innen választotta Szabó Judit a „Vir bonus dicendi 
peritus” – „Derék férfi jártas a szóban” quintilianusi idézetet. A bölcs tanár szentenciája ez 
diáknak, felnőttnek egyaránt. 
E négy életpálya nagy gazdagsága Esztergomnak. Van mit mondanunk, van miből merí-
tenünk, hosszú évekre. S feladatunk is van: hídnak lenni, összekötő erőnek lenni múlt és 
a jövő között. Szerencsés együttállás a mostani, amikor e mellett az ügy mellett a Város 
vezetése áll ki, és ad példát. Köszönöm Romanek Etelka Polgármester Asszonynak egész 
éves támogatását, jelenlétét, Bánhidy László Alpolgármester jelenlétét, Ambrus Regina 
kitartó és szeretetteli támogató munkáját, a Babits Bizottság segítségét. A terméskövet 
György Levente véste, Szabó Judit és Szeder Balázs tervei alapján, kivitelezte a Süttői 
Travertin Kft. 
Babits Mihály szellemi őrhelye körül évtizedek óta lelkes muzeológusok és a tudomány 
szakavatott képviselői is szorgoskodnak, hiteles forrásokat, alapműveket téve elénk. Az 
idei, 2016-os Babits Mihály Emlékév tiszteletteljes főhajtás a költő előtt, halálának 75. 
évfordulóján, amelynek maradandó emlékműve, ALAPKÖVE lesz a ma felavatott emlék-
kő – szeretett irodalomtörténészeink emlékére. 
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Szerzőinkről

Bekő Tamás (1976; Zalaegerszeg) segédlevéltáros
Bubits Tünde (1967; Zalaegerszeg) prózaíró
Csiba Erika (1989; Zalaegerszeg) művészettörténész
Dezső Márton (1983; Budapest) költő
Domokos Gyöngyi (1982; Pécs) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Erős Krisztina (1979; Zalaegerszeg) történész, levéltáros
Fa Ede (1935; Nagykanizsa) költő
Farkas Balázs (1987; Budapest) prózaíró
Ferenczfi János (1967; Vácegres) költő, prózaíró
Geresits Gizella (1942; Lenti) költő, tanulmányíró
Halmai Tamás (1975; Pécs) költő, prózaíró                                       
Hász Róbert (1964; Szeged) prózaíró, szerkesztő
Jász Attila (1966; Budapest) költő, esszéíró, szerkesztő
Kecsmár Szilvia (1980; Szeged-Brüsszel) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Kerék Imre (1942; Sopron) költő, műfordító
Király László (1954; Budapest) zeneszerző, zenei szakíró
Kostyál László (1962; Zalaegerszeg) művészettörténész
Lackner László (1943; Zalaegerszeg) prózaíró
Lángi Péter (1942; Keszthely) költő, műfordító
Lukács Izabella (1996; Lovászi) költő
Márkus Ferenc (1931; Nagykanizsa) tanár, nyelvész
Molnár Gábor (1978; Lenti) költő
Molnár Krisztina Rita (1967; Telki) költő, prózaíró
Nagy Betti (1963; Zalaegerszeg) költő
P. Szabó Dénes (1985; Budapest) prózaíró
Pásztohy Panka (1977; Budapest) író, illusztrátor
Petró János (1958; Szeged) költő, prózaíró
Pécsi Györgyi (1958; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Pénzes Csaba (1959; Zalaegerszeg) író, rendező, 
közművelődési szakember
Péter László (1926; Szeged) irodalomtörténész, 
nyelvész, néprajzkutató
Pomogáts Béla (1934; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Pósa Zoltán (1948; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Sebestyén Péter (1967; Törökszentmiklós) költő
Soós József (1953; Lenti) költő
Szabó P. Katalin (1988; Budapest) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Szemes Béla (1955; Zalaegerszeg) színházkritikus
Szemes Péter (1979; Zalaegerszeg) irodalomtörténész, kritikus
Tanos Márton (1986; Budapest) 
irodalomtudományi PhD hallgató
Tarjáni Imre (1945; Budapest) költő
Turbuly Lilla (1965; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Vécsei Rita Andrea (1968; Budapest) költő, prózaíró
Vörös István (1964; Budapest) költő, prózaíró, műfordító
Zoltán Dominika (1988; Budapest) irodalomtudományi PhD 
hallgató
Zsebők Csaba (1974; Budapest) történész, költő
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A lapszámot Lukács Zoltán, Kocsis Judit és 
Pezzetta Umberto fotóival illusztráltuk.
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