
B Ä S C H L Ó R Á N T 

EGY L I T E R Á R I S TFÖR TÖRTÉNETE 

* Örömmel ad tunk helyet Bäsch Lórán t ú j ada tokban gazdag, ér tékes t a n u l m á n y á n a k . Nem minden 
megál lapí tásával é r the tünk azonban egyet , s ezért erre a problémára a jövőben még visszatérünk. 

(A szerk.) 

Irodalmunknak a két háború közé eső történetében máig tisztázatlan kérdés: mi 
indította a fiatal József Attilát, a legnagyobb élő magyar költőként tisztelt Babits Mihály 
költészetét megtagadó támadására, — 

mily magatartást tanúsított azzal szemben a költő, — 
mi történt közöttük és ment végbe a fiatal költőben az idősb költőtárshoz írott, 

egymásnak ellentmondani látszó két vers, az őt kigúnyoló és az előtte meghajoló vers kőzött 
eltelt négy év alatt , 

és miként alakult a valóságban viszonyuk azóta, hogy József Attila először részesült 
Babits kezéből Baumgarten-jutalomban, egészen addig, amíg röviddel halála előtt, végre 
elnyerte a díjat is. 

Aki eddigelé József Attila biográfusai, életének kutatói és művének tanulmányozói 
közül ezekre a kérdésekre feleletet adni próbálkozott, csak a nyilvánosság előtt ismertté vált 
adatokra támaszkodhatott , legfeljebb kiegészítve tudomását személyes emlékezésekkel, 
feltevésekkel és a közszájon forgó mende-mondákkal. 

Az irodalomtörténet ma is uralkodónak tekinthető felfogását szabatos megfogalma-
zásban Komlós Aladárnak a Magyarok c. folyóiratban (1948. májusi szám) megjelent József 
Attila és kritikusai c. tanulmányában olvashatjuk. E tanulmányát Komlós a Tegnap és ma 
címen 1956-ban megjelent kötetében is közreadta. Korábbi megállapításait, ú jabb dokumen-
tumok ismeretéber, megkérdőjelezte ugyan, de Babits magatartása tekintetében, amelyet 
„még mindig nem látott teljesen tisztázottnak", fentartani látszik. Álláspontját a követke-
zőkben összegezhetem: Babits József Attilára A Toll-Ъап megjelent kritikájáért meghara-
gudott, „őt kizárta a Baumgarten-díjból, távoltartotta a Nyugattól, és jelentős része volt 
a fiatal költő teljes elszigetelődésében és az irányadó irodalmi körök lebecsülésében" (E kieme-
lések, valamint az összes idézetekben a kiemelések tőlem valók. B. L.) 

Ez a Babitsot elfogultságban és személyi bosszúérzésben elmarasztaló ítélet, tényként 
ment át az irodalomtörténetbe,1 és e tudományszak művelőinek tudatába s a köztudatba is. 
A kérdés tanulmányozói közül egyesek még tovább mentek, és Babitsnak József Attila ese-

1 A kérdés bibliográfiájából tekintettel voltam a következő művekre: József Jolán: Józse/ 
Attila élete 1. kiad.; Németh Andor : József Attila c. könyve és József Attila és kora c. tanul-
mánya, a Csillag 1948. évfolyamában ; Bányai László : Négyszemközt József Attilával (1942) 
és az Akadémiai Krit. Kiadás III. kötetében Szabolcsi Miklós magyarázata és az ott felsorolt 
kéziratos emlékezések ; Fövény Lászlóné ; József Attila c. könyve (1951); Komlós Aladár 
már idézett tanulmánya ; Szalai Sándor részlettanulmányai az Eötvös Loránd Tud. Egyetem 

i 1952—53. és 1953—54. Évkönyveiben ; Czibor János tankönyve „Magyar könyv a középiskolá-
sok számára (IV. oszt.) 1949 ; Horváth Márton tanulmánya a „Lobogónk Petőfi!" c. könyvében 
1949, és a folyóiratokban talált vonatkozásokra. Ehelyütt hívom fel a figyelmet, hogy tárgyunkra 
költői megnyilatkozásokban is történtek utalások, Képes Qéza „József Attilához" c. versében 
(Nagyvilág 1947. 13. sz.) és másutt. 
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tében tanúsí tot t magatartásából elítélő következtetést vontak az egész proletárköltészetnek 
szóló, azt elutasító állásfoglalására. Legújabban is még, a József Attila prózai műveinek 
kritikai kiadásához fűzött tárgyilagos magyarázat szerzője, Szabolcsi Miklós is, bár óvato-
sabb fogalmazással, lényegében az addig uralkodó felfogást teszi magáévá. Kétségtelen-
nek mondja az okozati összefüggést József Attila támadása és Babitsnak és a Nyugat 
egész körének vele szemben tanúsított rossz szándékú magatar tása ieözött. A támadásban 
lá t ja okát annak, hogy a Nyugat a későbbi években (nyilván Babits szerkesztése idejében) 
e költőnek csak kevés versét közölte, (a pamflet óta négyet, de Osvát idejében hat év alat t 
is csak kilencet). Konklúziója az, hogy Babits a Toll-cikk miatt helyezte József Att i lát „az 
író-költői értékrendben alacsonyabbra, valóságos értékénél" és, hogy a Baumgarten-díj ki-
osztásánál emiatt szorította őt érdemtelenül háttérbe. Bár József Attila életének kutatói és 
a róla szóló emlékezések írói egyetértenek abban, hogy a költő életének, az utolsó évtizedé-
ben, fontos tényezője lett a Babits Mihállyal való viszonyának alakulása, — mégse tör tént 
ezideig még kísérlet se, a „függöny mögöt t" történtek felderítésére, és a nyilvánvaló ellen-
mondásoknak, nemcsak feltevésekkel operáló, de a tények bizonyosságára alapítható elosz-
latására. 

A teljes tisztázás szükségességének szempontja vezetett már akkor is, amikor a Baum-
garten-alapítvány történetéről készülő munkámnak József Attila díjáról szóló fejezetét a 
tudományos kuta tók felvilágosítására külön kidolgoztam. (1. az akadémiai kritikai kiadás 
magyarázatában e kéziratomra tör tént utalásokat és az Irodalmi Újság 1955.34. számában 
megjelent „Néhány szó irodalomtörténet" c. cikkemet) Az azóta elhangzott hozzászólások 
arra késztetnek, hogy a dokumentáció kereteit immár túllépve, munkám elkészülte előtt 
hozzam nyilvánosságra a látható tények mögé világító kutatásaim eredményeit. 

Nem áltatom magam azzal, hogy e történet mellékszereplőjeként, annak minden 
rejtekébe betekintést tud tam nyerni. Mintha a protagonisták akarata is az lett volna, hogy 
ne kerüljön minden részlet a világ színe elé. Egyikük sem nyilatkozott, bizalmasaik előtt 
sem arról, ami köztük az évek folyamán négyszemközt tör tént , és elzárkóztak a bennük 
végbement lelkifolyamat közlése elől. József Attila legjobb emberei nem tud tak a költőnek 
Babitshoz írott leveleiről. És az nem muta t t a e leveleket senkinek, (a Nyugathoz verseket 
küldő első levél kivételével). Amikor a kívülállók számára Babits még a 'megbékíthetet len 
haragos hírében állott — „a jég már meg volt törve", a fiatal költő részéről a közeledő lépések 
már megtörténtek és a kit megbántott — a látszat ellenére — nem utasí totta vissza a „tékozló 
fiú megtérését", sőt — kinyúj to t ta feléje kezét. 

De minderről senkinek sejtelme nem volt. 
Közel egy emberöltő után, amikor e történet mindkét szereplője rég a nemzet 

pantheonjában lelte örök pihenőjét, úgy vélem annak minden részlete már irodalomtörté-
netnek számít és minden melléktekintet nélkül, a nyilvánosság elé tartozik. Nemcsak a tör-
téntekre fog világosság derülni, de fény is a két nemzedék „pörösen szembenállott" nagy 
költőinek emberi alakjára. 

1 

Kövessük nyomon a történetet . 
Szálai visszanyúlnak 1923-ra, az első szegedi találkozásig. Az év május 17-én József 

Attila, nővérének Makóról ezeket írja: „Holnap kocsi jön értem Mezőhegyesről, ahol lakásért 
és kosztért taní tok egy birtokos családnál, — ott leszek szombatig, onnan Szegedre megyek 
Juhász Gyula jubileumára". Erre az alkalomra Pestről lejöttek az egykori jóbarátok, még 
az egyetem éveiből: Babits és Kosztolányi. Velük ta r to t t Babits fiatal felesége és Szabó Lőrinc 
is. József Attila izgatott várakozással nézett találkozása elé a legnagyobbnak mondott élő 
magyar költővel, Babitscsal. Ő maga mondta ezt így nekem el évek múltán (1934. decemberé-
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ben). Tizennyolc éves volt csak, Babits rajongója. „Olyasmit éreztem iránta — szószerint 
idézek — mint ami a szerelem". Remélte, hogy ugyanúgy, mint Juhász Gyulával, Babitscsal 
is „mindjár t jóban lehet". De az — ismét az ő szavait idézem — „sehogy sem akart rólam 
tudomást venni". Babits nyilvános szereplések előtt mindig lámpalázzal küzdött . Iyenkor 
nehezen volt megközelíthető. Szabó Lőrinc, amikor megkérdeztem (1953-ban), nem emlé-
kezett, hogy ra j t a különösebb tartózkodást vet t észre a diákköltő irányában. Nevét Babits 
kellett, hogy ismerje már. Két versét a Nyugat áprilisi második száma nemrég hozta is. Köte-
tét , a Szépség koldusát fémjelezte a jubiláns Juhász Gyula előszava. De Babitsot körülfogták 
a régi barátok, szegedi tanár korából és a helybeli intellektüel hódolók. Figyelmét ezek 
leköthették. Nem sok hajlandóságot muta tha to t t , hogy a körülölte sürgölődő fiatalemberrel, 
ki szerette volna legújabb verseiről véleményét hallani, különösebben foglalkozzék. (Szabó 
Lőrinc emlékezett arra, hogy azokat neki is mutogatta) . Babitsnénak azonban feltűnt — ezt 
később is emlegette — az ura körül settenkedő bozontos hajú if jú, aki melléállt, amikor ő az 
ünneplők társaságát fényképezte. (E fénykép a Babits-tmlékkönyben V. 1. a. reprodukálva 
van). Nevét megjegyezte és hazaérkezte után az ő részére is küldött a csoportképből Juhász 
Gyula címére.2 

József Atti la azonban szándékolt elutasítást érzett az elzárkózni látszó költő részéről 
és megsértődött. Évek múltán, amikor önmagában tisztázta végbement lelkifolyamatát, 
erre a szegedi találkozásra vezette vissza Babits-ellenes hangulatának csíráját. Annak persze 
sejtelme sem volt, hogy első találkozásuk mily változást idézett elő a fiatal költő lelkületében 

2 

Nincs adatunk, hogy a szegedi Juhász-ünnepség után, amíg egyszer együtt nem szere-
peltek a Fiatal írók Előadóestjén, 1928. december 14-én, találkoztak volna. A Zeneakadémia 
kamaratermét megtöltő közönség előtt Babits mondott Bevezetőt (Nyugat , 1928. I. sz.) és 
költőin szárnyaló szavakkal muta t t a be „egy csoport újon jöt t madárként fiatalabb testvé-
reit, akik kihallják népük szívének primitív dobbanását, az emberi önzés lihegését, s a prole-
tár külvárosok ja já t , de a jobb jövőbe futó ember lábdobogását is". A „proletárkülváros" 
if jú költője, akire Babits gondolhatott, József Attila volt. Neve a Nyugat előzetes híradásá-
ban (1928. II. 770. o.) nem volt jelezve a közreműködők között. Babitstól t ud tam meg, aki 
közben közénk ült felesége mellé, az est legfiatalabb szereplőjének nevét. Utolsónak lépett 
a dobogóra, esetlenül és ábrándosan, ahogy a kamasz-Rimbaudt képzeltem. Azóta figyel-
tem reá. 

Néhány nap múlva, december 17-én, Babits hétfői fogadó-napján, a fiatal 
írók összejövetelén ott találjuk József Attilát is. Török Sophie naptári feljegyzései szerint 
akkor lehetett náluk először. Sokan jöttek el aznap — közeledett a nagy irodalmi esemény: 
az első Baumgarten-díj . A tizenkét fiatal között volt Illyés Gyula is, ugyancsak előszörre. 
Tanulmányát Babits utolsó verseskötetéről, Az istenek halnak, az ember élről, néhány hét 
előtt hozta a Nyugat vezető cikként. József Attila hívására jött el, és Babits üzenetére, hogy 
szeretne vele megismerkedni. Illyés elbeszéléséből tudom, hogy egy utcasarkon találkoztak 

2 Idézet Babitsné Juhász Gyulához intézett 1923. május 29-i leveléből : „Arra kérném 
kedves Juhász Gyula, szerezze meg nekem a csoportképen szereplő aranyifjúság címét, hogy 
küldhessek nekik is a képekből és jelöljék meg melyik képből kívánnak. Talán felírom a neve-
k e t " (a levélben 11 név között József Attiláét is olvassuk). E levélre Babits is ráírt néhány 
üdvözlő sort. Juhász Gyula 1923. június 1-én válaszolt : „A képek körül nagy a tolongás, 
kivált a csoportképek körül. Ha lenne oly szíves ebből még néhányat címemre küldeni, én 
azokat szétosztanám a legérdemesebbek között. így Étsy Emiliának, Eidusnak, Feszt Guidó-
nak (és beszúrva a sor fölé) József Attilának jut tatnék belőlük." 
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és együtt mentek fel a költőhöz, hármasban Erdélyi Józseffel. És azt is, hogy József Attila 
és vendéglátója között, ezen az estén, élénk vita támadt Benedetto Croce iníuicionisía esz-
té t ikája körül.3 A fiatal költő művészetszemlélete itt ütközött össze először Babitséval. Török 
Sophie feljegyzéseiben nincs nyoma, hogy József Attila másszor is megfordult volna Reviczky-
utcai irodalmi délutánjaikon. 

A Fiatal írók Előadóestjét egy hónapra követte a Baumgarten-díj első kiosztása. 
Csalódást hozott az alapítványra kezdettől fogva gyanús szemmel és irigyen tekintgető hiva-
talos és jobboldali irodalmi köröknek (1. Császár Elemér bírálatát az Irodalomtörténet 1929. 
évi 1. számában). De a polgári baloldal radikálisabb írói klikkjeit sem elégítette ki. Az Aka-
démia üléstermében végbement díjkiosztásnak Babits hatalmi pozícióját manifesztáló ünne-
pélyes aktusára, mintegy vezényszóra, megindult a „hajsza Babits ellen" — ahogyan Schöpf-
lin elnevezte (Ny. 1930. I. 763. o.) — az ellentétes pártok szélsőségeinek orgánumaiban és 
t a r to t t fokról- fokra élesedően másfél éven á t , nem titkolt politikai éllel és egyesek gyűlöl-
ködésének kiéléseként. Gyengébb jellemet talán megtántorí tot t és a kormánytámogatást 
élvező irodalom feléje k inyúj to t t kar jaiba kergetett volna. De Babits nem hagyta magát 
eltéríteni „ennen törvényei"-től. Hadállásából, a Nyugat és az Alapítvány fórumairól szilár-
dan védte a maga humanista és magas irodalmi elveit. Versben és prózában egyaránt. A sokat 
támadot t írástudók árulásában, az Ezüstkorban és minden alkalommal, mely arra késztette, 
hogy szavát felemelje. Meggyőződésének és hitének ugyanoly keménységgel adott kifeje-
zést, amint azt annakidején az „embertelen háború" ellen tet te. 

A polgári baloldalnak különösen két aktuali tás kínálkozott támadási felületül: az 
„Ignotus-eset" és a „Kisfaludy-tagság". Hogy megvilágítsam Babits helyzetét, Németh Andor 
József Attila és kora c. emlékezéséből idézek: „Vádolták Babitsot, hogy behódolt a 
hatalom előtt, megtagadta múl t já t , opportunista lett. Az utolsó hónapok eseményei igazolni 
látszottak a gyanúsításokat. Levétette a lapról Ignotus nevét, csak azzal a feltétellel volt 
hajlandó Móricz Zsigmonddal társulni". Vádlóként, művének első és következetes dícsé-
rője, maga a „sér te t t " Ignotus lépett fel, nagy nyilvánosság előtt, a Zeneakadémia kamara-
termében, 1930. január 14-én A Nyugat útja címen ta r to t t előadásában. Hiába vállalta a 
történtekért Fenyő Miksa saját személyében a felelősséget. (Ny. 1930.1.178.) A köztudatban 
gyökeret vert a Babitsot elmarasztaló tévhit és az mai napig is ta r t . (1. Gellért Oszkár cáfo-
latát a Levelezésem kortársaimmal c. könyvében 115. o.) Holott , amikor Babits harmadik-
ként belépett Fenyő és Móricz társaságába ú j tulajdonosként, a Nyugat címlapjának meg-
változtatása, neki sem tetsző, de már elintézett dolog volt. Valóban Ignotusnak a sértő-
döttségre több oka is lett volna Móricz Zsigmonddal szemben az ötvenéves írót mint poli-
tikust is ünneplő cikke után. (Ny. 1929. II. 67. o.) 

Ürügy volt a megtámadásra a Kisfaludy-tagság ügye is. Közismert, hogy a társaság 
elnöke az 1927. évi „közülést" megnyitó beszédében szembehelyezkedve a reakciós szárnnyal 
(Vargha Gyulával, a másodelnökkel az élen), feladta évtizedes elzárkózását az Ady nevével 
fémjelzett Nyugat írócsoportjával szemben és megtette a kezdeményező lépést a „kettésza-
kadt irodalom" egységének visszaállítására. Ennek próbaköve lett volna a Nyugat-csoport 
akkori vezérének beválasztása a társaságba. Babitsot ismert tradíciótisztelete mellett kizá-
rólag „az irodalom szerepének és egységé"nek érdeke vezette a tagság elfogadásánál. (Erre 
utalt is a székfoglaló után a Pesti Naplónak — 1930. október l l :én adot t inter jújában). A 
Nyugatosok Vörösmart y-akadémiája életképtelen maradt az 1925-ben általa kezdeménye-
zett rekonstrukciós kísérlet után is. Azt remélte, ha Kosztolányival együtt belép a Társa-

3 A kritikai kiadás III. kötetében ,,Ihlet és intuíció" címen olvasható esztétikai töredék-
ből kitűnik, hogy a fiatal költő elmélyülten foglakozott Croce intuició-tanával és annak foga-
lommeghatározását helyesnek ta r to t ta . E vi ta emléke kísért az „Irodalom és szocializmus" 
címen ta r to t t művészetbölcseleti előadásában is és a kritikai kiadás egyéb töredékes prózai 
darabjaiban. 
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ságba, azzal megnyitja annak kapujá t a többi, régi fegyvertársak számára is, akikre támasz-
kodva sikerülni fog az évtizedes tespedés során epigonná sekélyesedett irodalmi kört ma-
gasabb színvonalra emelni, múlt jához méltó szellemi faktorrá t e n n j / Nem könnyen hatá-
rozta el magát. Az első alkalommal (1929 január jában) amikor tudomást szerzett, hogy 
jelölése mily hullámokat vert fel, visszavonta beleegyezését. Ezt akkor a polgári baloldal 
hódoló elismeréssel vet te tudomásul (1. Zsolt Béla vezércikkét a Magyar Hírlap 1929. febr. 
6-i számában). De a társaság elnöke, Berzeviczy, néhány hónap múlva a debreceni Csokonai-
körben ta r to t t vándorgyűlésükön (1. Kéky: A százéves Kisfaludy Társaság 193. o. ) újból 
felvetette az irodalom egységének kívánalmát. („Örüljünk minden tehetségnek, minden 
sikernek, legyen csak egy tábor, a jó magyar i r d a l o m tábora".) És a tövetkező évben nem 
csak maga ajánlot ta tagul Babitsot, de megválasztásához kötöt te elnökségének megtartását 
is. Babits előbb többekkel tanácskozott — tanú ja voltam a kiadójával, Miklós Andorral erről 
folyta tot t beszélgetésének — amíg hozzájárulását a jelöléshez megadta. Ignotus már a jelö-
lés hírére is átpártolással és a hatalommal való megalkuvással vádolta őt, említett előadá-
sában, hitelt adva valami „reverzális"-ról elterjedt mende-mondának. És az ő „sarkán ügető 
sakálkák föltálaltak az egész komplikált árulási rémregényt". Utóbb csatlakozott hozzájuk 
a Századurik-Ъгп (1930. ápr.) a Levél egy Baumgarten-díjashoz c. cikk Gombossy Sándor álnév-
vel takar t írója „sanda mészáros"-ként nem is a címzettre (a fiatal Németh László 
volt az), hanem az alapítvány kurátorára súj tva , többek közt azzal a váddal, hogy haladó 
múlt jával szakított és belépett a „magyar történeti osztályok véd és dac-szövetkezetébe". 

Babits csak a régi barátot , Ignotust méltat ta válaszra a „Nyugat és az akadémizmus" 
című cikkével (Ny. 1930.1.171. o. az imént idézettek e cikkből valók). Azokhoz a „kis saká-
lokhoz", akik „köréje sereglettek" „a jobboldali senkikhez", s „akik nem kaptak Baum-
garten d í j a t " (célzás Szabó Dezsőre) és a „minden tehetség irigyeihez" nem volt szava több. 

Ebben a Babits-ellenes hangulattól fű tö t t atmoszférában született meg József Attila 
pamfletje és látott napvilágot A Toll szépirodalmi és kritikai folyóirat 1930. január 10-i 
számában, Az istenek halnak az ember él címen, mintegy preludiumként Ignotus előadásához. 
Ez az eddig nehezen hozzáférhető írás József Attila összes művei akadémiai kritikai kiadá-
sának III. (prózai) kötetében immár közkézen forog, ami felment az alól, hogy tartalmával 
és értékelésevel foglalkoznom kelljen. 

Elegendőnek vélem, ha idézem Németh Andornak József Attila és kora címen két 
évtized után írott emlékezéseiben található megállapításokat: „Tiszteletlen hangú för-
medvény", melynek „minden fecskendett mérge leplezetlen undor és gyűlölködés", „nem 
az értelem sugallotta, hanem a végsőkig felingerelt tajtékozó, mindenáron marni és harapni 
akaró megveszekedett indulat", „háborgó és fenekedő indulat, a megvetés és becsmérlés 
haragja" , mely az emlékezés íróját a hitvitázok gyalázkodásaira emlékeztette, és melyet 
„egyedülálló"-nak mond a magyar irodalmi bírálat történetében. Ugyanannak a szavait 
idéztem, aki 1944-ben írott könyvében mint „éretlen diákcsiny"-ről beszélt a pamfletről, 
mintha Babits azt annak látszott felfogni, „és azért mégsem bocsátot ta meg soha". 
Ezek az idézetek az akadémiai kritikai kiadás magyarázatában is olvashatók. Nékem fel-
nagyítot tnak látszanak. Húsz év távla tában a pamflet olvastán, hogy Füst Milán észleletét 
József Attila verseiről — a Medvetáncról írott bírálatából — erre az esetre is vonatkoztatva 
idézzem: „az a gyanúja támad az embernek, mintha írója jobban szeretne perlekedni, mint 
amennyire haragszik", és hogy „szereti a sa já t maga merészségét". 

Történetünkre azonban nem tartozik József Attila magatartásának megítélése. Egye-
dül annak tisztázása, mi indí that ta őt a pamflet megírására. 

4 Emlékszem Babits szavaira : „Első dolgom lesz, hogy reparáltassam a Móricz 
Zsigmondon esett sérelmet". (1919-ben beválasztották, de a rákövetkező évbena„nemzethűség" 
megsértése okán kizárták). Móricz nem volt hajlandó újabb választásnak magát alávetni. 
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A prózai művek kritikai kiadásának magyarázója teljes irodalmi körültekintéssel 
és filológus szakszerűséggel foglalkozik ezzel a kérdéssel. De kielégítő magyarázatot , úgy 
vélem, ő se tudot t találni. Mert nem fogadható el a pamflet indokául: sem az hogy a fiatal 
költő ezzel kivánta együttérzését Ignotus és a mögötte álló polgári baloldal iránt dokumen-
tálni, sem az, hogy a „Nincsen apám se anyám" kötetről a Nyugatban megjelent kritika bőszí-
te t te őt fel annyira, sem az, hogy a riválisnak tekintett költőtárs és barát , Illyés Gyulának 
ugyanerről a kötetről egy év előtt megjelent elragadtatott bírálatára szánta feleletül. Ezek 
a körülmények közrejátszhattak a megírásnál, a „vitriolos merénylet" szándékát megérlel-
hették. De annak nem lehettek eredendő okai. Még leginkább az igazságtalannak érzett 
Nyugat-kri t ika vál that ta ki haragját , de akkor sem a Nyugat szerkesztője, hanem elsősor-
ban az írója ellen, akinek véleményét költészetéről a Napkelet pályázatára benyúj to t t vers-
ciklusának bíráló jelentéséből (Napkelet 1929. 1-i szám) egyébként ismerhette már.6 

Németh Andor amikor e bírálatnak döntő jelentőséget tulajdonít ,,A Toll"-cikk megírásánál 
(ugyan e véleményen van Komlós Aladár is id. mű 261. o.) nyilván hatása alat t maradt 
annak a jelenetnek, melyet emlékezéseiben hosszú évek után is, oly élénk színekkel festett le; 
De József Attila (a Komlós Aladár által idézett tanulmányában közöltek szerint) nem le-
hetet t elkényeztetve a verseskönyveire kapot t bírálatoktól. És ha lekicsinylőnek érezhette is 
a Nyugat krit ikusáét, rosszindulattól sugallottnak semmi esetre sem.6 Az íróról a szer-
kesztőre hár í tot t ódium csak tünete volt a Babits ellen hevülő gyűlöletnek, fellobbant-
ha t t a azt. 

Barátok emlékezéséből tud juk , hogy Babits megtámadásának gondolata már hóna-
pokkal a Nyugat-bírálat megjelenése előtt foglalkoztatta a fiatal költőt. Fábián Dániel az 
Irodalomtörténeti intézetben őrzött kéziratos emlékezésében leírja, hogy az 1929-es év 
Hódmezővásárhelyen töltött nyarán mennyire „ izgat ta" József Attila fantáziáját Babits 
Mihály. Majdnem minden verskötetét, prózai írását folyton tanulmányozta és hosszú órákig 
ta r tó előadásokban igyekezett bizonyítani Babitsról kialakult leértékelő véleményének 
helytálló voltát . 

De az eddig felhozottak mellett közrejátszhatott a pamflet megírásában még más is. 
Az 1929. év nyarának levegője mitha „pamfletbacillusok"-tól meg lett volna fertőzve. Július 
14-én jelent meg A Toll-ban Kosztolányi cikke az Ady-revízióról Az írástudatlanok árulása 
címen. Ehhez és az azt követő vitához a szerkesztőség felkérésére hozzászólott József Attila is 
(az augusztus 18-i számban) Ady-vízió címen. Ebben kitért Babitsnak a „Magyarország"-ban 
közreadott nyilatkozatára és egy korábbi Ady-tanulmányára is. Gúnyos éllel, de még nem 
tiszteletlenül. Ezt követte szeptemberben Szabó Dezső röpirata a Halál/iai-ról, két évvel 
a regény megjelenése után. Régi gyűlölettől fű tö t t ártani-akarásának ez volt utolsó kilob-
banása.7 (Babits e nagy művét Németh Andor vette védelmébe, akkor még A Toll-ban.) Ez a 
támadás ösztökélhette a fiatal költőt, fokozhatta merészségét, hogy azon még túl is tegyen. 

6 Ez a bírálati jelentés így hangzott : „József Attila ciklusának (Medáliák? B. L.) 
csinált egyszerűsége mögött túlos fölényesség áll. Versei nem kényszerülten ilyenek, inkább 
ilyet is tud írni, ha akar. Műszögletességei nem őszintén naivak. Tehetséges költőnek nem elég 
meggyőző írásai. Har tmann János, Németh László, Rédey Tivadar ." 

• Ennek bizonysága az, amit és ahogyan Németh László néhány év múlva, a „Külvárosi 
éj" után a „Magyar líra 1932-ig" c. tanulmányában (Tanú 1932—33. 185. o.) annak költőjéről 
| r t . „Akkor gondoltam (amikor a Nyugat-bírálatot írta) íme egy sokoldalú, gyökértelen fiatal-
ember , aki nem tud ja , mire tegye fel az életét, minden téren eljuthat a közepesig. S ma, mint 
a proletariátus nagy költőjét látom viszont. Van egy szép verse (Mondd mit érlel), amely meg-
érdemelné, hogy a magyar szegények újsága — ha volna ilyen — vezető helyen hozza." 

7 A Babits-archivum őrzi a költő kézírásos dokumentumát , 1920 elejéről, Szabó Dezső 
szóbeli üzenetéről : „Ha két-három nap alat t nem csatlakozik hozzájuk a nemzeti írók szövet-
ségéhez, teljes erejével ellene fordul, egyébként amnesztiáról biztosít ja". Babits keményen 
visszautasította. Erre következtek a hírlapi támadások, majd a toloncházi-ügy, amelyek sugal-
mazójának Szabó Dezsőt ta r to t ták . 
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Akik ebben az időben József Attilával közelebbi érintkezésben állottak, tanúsí t ják, 
hogy az a húszas évek vége felé valóban kiábrándult Babits költészetéből, és utolsó köte-
tében, ellentétben Illyéssel, hanyatlás, elernyedés jeleit fedezte fel. Nem vette észre azon-
ban, hogy maga is ugyanabba a hibába esett, melyet néhány hónap előtt az Ady-vizióban 
Kosztolányinak szemére vetet t : „Miért nem gázolt végig Ady valamennyi versén így?" 
(már mint a sok nagy Ady-versen.) Nem kételkedünk abban, hogy a fiatal költő valóban 
hitte is azt, amit Babits kifogásolt verseiről leírt, hogy az az ő esztétikai ítéletének volt a 
kifejezője. De hogy a „Kr i t i ka" gyökerei — melyet A Toll szerkesztője a cikket bevezető 
sorokban „merészen tárgyi lagosának és Gyulai Páléhoz hasonlíthatónak mondott , még-
sem az esztétikum területén keresendők — amit utóbb József Attila maga is elismert egy 
Babitshoz írott, alább ismertetendő levelében, — annak bizonysága, hogy amikor belátta 
tévedéseit, akkor se vonta vissza a bírálatában foglaltakat, ahogyan ezt egy, bár nem sokkal 
idősebb, de a költészet mesterségében tekintélyként tisztelt költőtársának meg is ígérte. 
Történetünknek ezt az epizódját, mely a támadás okainak vizsgálatánál nem hagyható 
figyelmen kívül, 1953-ban Szabó Lőrinc a következőképp mondta el nekem. 

A cikk megjelenése után találkozott József Attilával és szemére vetette, hogy nincs 
igaza. Megegyeztek egy fogadással összekötött vi tában, melynek az volt a feltétele: ha sike-
rül neki fiatal költőtársát tévedéseiről „minden pontban" meggyőzni, az megváltozott véle-
ményét Babits tudomására fogja hozni. A Centrál-kávéházban órák hosszán át tar tó vi ta 
után József Attila „minden pontban" elismerte az öregebb barát igazát. „Ha látnám a cik-
ket — mondta nekem ekkor Babits hű taní tványa — pontonként meg tudnám jelölni, miként 
cáfoltam meg Attila állításait". Amikor utóbb másodízben is szóbahoztam előtte a dolgot, 
elismételtette velem az általa elmondottakat , majd kíváncsi tekintettel fordult felém: 
„Vájjon írt-e valóban József Attila Babi tsnak?" „Igen, három év u t á n " (az 1933. március 
2-i alább közlendő levelére gondoltam.)8 

De ha nem a Babits költészetét lebecsülő esztétikai meggyőződése volt a pamflet 
megírásának eredendő oka, mégis mi lehetett az? Ugy vélem nem tévedek, ha kettős össze-
tevő okra vezetem azt vissza. Egy sajátosan személyes érzelmi indokra, melynek megvilá-
tására történetünk későbbi folyamán nyílik majd alkalmam, és egy az akkori irodalmi hely-
zetből eredt hatóokra. A Toll-cikk szerkesztői-bevezetőjében József Attila tollára árulkodó 
szavak, a „mondvacsinált tekintély előtt való szolgai lealjasodás", mely ellen a pamflet harcot 
hirdet, utóbbira utalnak. 

Babits, mint már érintettük, ebben az időben érkezett el „irodalmi vezérségé-nek 
tetőpontjához. Nem ő kereste e szerepet, nem tűzte életcélul maga elé — ha olykor gondol-
hatot t is rá és nem is érte egészen készületlenül. Sorozatos véletlenek összejátszása hozta 
azt magával, hogy a döntő szó irodalmi kérdésekben, abban, hogy ki számíttassák igazán 
írónak, a forradalmak után neki jutot t osztályrészül. Ady korai halála, — majd az, hogy 
Ignotus külföldre költözésével az egyetlen irodalmi fórum szellemi vezető, Osvát halálával 
szerkesztő nélkül maradt , és végül a Baumgarten-alapítvány, amely anyagi erőt nyúj to t t 
az ő irodalmi céljainak szolgálatára: az általa igazinak tar to t t irodalom és általa tehetséges-
nek felismert fiatalok támogatására. 

Babits katexochén tanító, nevelő alkat volt. A hivatástudat , amely őt if jan a tanári 
pályához vonzotta — amikor annak kapuja a néhány hónapos egyetemi tanárság követ-

л 
% ™ 

8 Ennek az epizódnak egy másik variánsáról is tudok, melyet Fábián Dániel jegyzett 
fel, nem sokkal Szabó Lőrinc halála előtt, betegágyánál te t t látogatása után. E szerint a 
cikk megjelenése előtt, Szabó Lőrinc lakásán folyt volna le a vita, melynek az volt a feltétele : 
ha József Attila százszázalékosan belátja tévedéseit, a cikket nem jelenteti meg.A nagybeteg 
költő ehhez azt a megjegyzést fűzte : „úgylátszik másnak — és megnevezte akit a fáma 
rebesgetett — nagyobb hatása volt reá". Nekem valószerűbbnek tetszik a korábban elmondott 
variáns. 
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kezményeként — végképp bezárult előtte, a húszas évek kezdetétől kielégülést keresett és 
talált is a fiatal költőnemzedék tanítómesterének szerepében. Egy régi vallomását idézhetem, 
— amely Rákosi Jenő (az ő tanításra alkalmas voltát kikezdő) támadásakor, a Nyugat-
ban (1915. II . 1246.0.) a Fiamhoz c. vers bevezető soraiként jelent meg: „Meg nem állhatom 
hogy ki ne mondjam a világ színe előtt azt az érzelmemet, mely minden tanítványomon ke-
resztül a jövendű nemzedékhez köti lelkem", Ennek a nemzedéknek tehetségeit megtalálni, 
azokat maga köré gyűjtve szellemének hatókörébe vonni, fejlődésüknek irányt muta tva 
fölöttük őrködni: ezt tekintet te a húszas évek óta alkotó életművének kiteljesítésén túl, 
pályája legfontosabb feladatának.9 

Ezt az a t t i tűdjé t elismerte Németh László is — kinek ragyogó tehetséget Babits 
a Napkeletben meglátva, szoros munkatársaként őt magához láncolni mindent elkövetett 
— amikor Visszatekintésé ben (Tanú 1932—33 262. o.) megállapítja, „hogy az idősebbek közül 
őt érdekelték legjobban a fiatalok. Nem volt a kornak fiatal írója, aki felé, ha egyszer beérke-
zett ki ne nyúj to t t a volna kezét. "Mégsem tudot t Babits és a kor fiataljai között — egy-
egy kiválasztott fiatal barát kivételével — az a meghitt bizalmasság, taní tványi hűség, 
és a mesterhez tartozás érzése kialakulni, melynek példáit Piátóntól—George-ig az irodalom 
történetéből ismerjük.,, Nem egy a legőszintébb hívek között, — írja Németh László 
(id. mű) nyilván Szabó Lőrincre és Sárközi Györgyre gondolva — lassan eltávolodott 
tőle, éppen amikor a pápai tekintély rárakódot t . " A fiatalok nem értették Babits érdek-
lődésének önzetlen céljait, kételkedtek tiszta szándékában. (Ezt utolsó írásában az írók 
két háború közt előszavában Babits is megállapítja rezignáltán. L. bővebben a „Dunántúl" 
1956. 19/20. számában Egy Gelléri naplórészlet magyarázata c. cikkemet.) Berzenkedtek a 
„szinte példátlan hata lom" ellen, mely nemcsak jutalmat osztogathatott , de büntetet t is 
azzal, hogy nem jutalmazott . (Németh László id. h.) (Mégis igyekeztek inkább az előbbe-
niek csoportjához tartozni.) Ügy vélték, Babits ú t jában áll szabad érvényesülésüknek, 
akadálya az „öregek"-től független orgánumuk köré tömörülésüknek és hogy eliött a 
nemzedékváltás ideje, mint egykor a Nyugat indulásakor. A húszas évek generációjában 
a „nemzedékeszme" és az elkülönülés vágya jónéhány éve élt már és keresett kiutat is 
szecessziós kísérletekben (így 1927-ben Szabó Lőrinc „Pandorá"-jában), amikor Németh 
László Babits ellen irányuló éllel felvetette és megfogalmazta nemzedékük problémáját és 
elhatározta, hogy a nemzedékváltást a maga út ján és a maga eszközeivel megvalósítja. 
(1. Ember és szérep 145. o.) 

Babits jóval történetünk ideje előtt világosan látta a közte és a fiatalok között t á -
tongó űrt, és szinte tragikusnak ható előérzéssel, nyíltan a szemükbe mondta, hogy tud ja 
mire lehet részükről elkészülve. Már 1924-ben írja a Fiatalok c. Könyröl-könyvre cikkében 
(Ny. 1924.1. 162. o.): „Az irodalomban bevett szokás az apagyilkosság. Akárcsak egynémely 
vad törzseknél. Lélektan indokolja, erkölcs szentesíti igen sok esetben. Az író hasonlít talán az 
ókori Némi papjához, aki állását csak akkor kapha t ta meg, ha elődjét sikerült megölni". 
Akihez- Babits — válaszként levelére — e sorokat írta, Sárközi György, taní tványnak 
számított . És mégis az ars poeticának vele egy hitét vallóhoz is ilyennek látta az öregedő 
költő a maga helyzetét. Majd így folytat ta: „A fiatalok előtt gyakran úgy érezzük, hogy 

9 Erre az időre eső nyilatkozataiban Babits ismételten kitért a fiatalokra váró fel-
adatok megvilágítására és nemzedékének az ú j nemzedékhez való viszonyára. Különös figyel-
met érdemel az Uj Antológia élőszava, amelyet Uj nemzedék címen felvett az írók két háború 
közt kötetbe is. Cáfolata is ez az írása annak a Baloldal és Nyugatosság címen írott cikkére 
épített vádnak (1. Szalai S. id. dolg. „e h i rhedf ' -nek nevezett cikkéről) mintha a „proletár-
költészettel" és a „népies" „iránnyal", melyet a második nemzedék egyes csoportjai képviseltek 
elutasítólag szembehelyezkedett volna ; felismerte jelentőségüket, csak másképp értékelte 
azt. (1. még az Uj Antológiá\a\ egyidőben keletkezett Tavaszi szél c. versét a Nyugat 1932. 
márciusi számában, melynek összefüggésére a szóbanforgó kérdéssel Bóka László mutatot t rá 
legutóbb a két világháború közti líráról ta r to t t akadémiai előadásában.) 



lebunkózni való öregekként állunk az ú t jukban. Sokszor, többé-kevésbé burkolt formá-
ban, értésünkre is adták, hogy hajlandók bennünket lebunkózni". 

A „fiatal", aki nemcsak hajlandó volt erre, de azt meg is kísérelte — József Attila volt. 
(L. Németh Andor szavait id. h. „megsemmisíteni, tönkretenni akar ta Babitsot") . Függet-
lenül nemzedéktársaitól és nem azok sugallatára, de ugyanugy az idősb nemzedék jogán 
hatalmat gyakorló vezér elleni lázadás eszméjétől és vágyától haj tva , mint a maga nemze-
dékéből mások sokan. 6 t aztán „elvi ellentétek" is elválasztották Babitstól (a régi cikk utal 
is ily ellentétek lehetőségére). Nemcsak világnézetben (spiritualistától a materialistát), 
irodalomszemléletben (az arisztokratikus irodalmat vallótól a plebejust vallót),de ellentét 
a költészet értelmének és emberi jelentőségének megítelésében, gondolkodásuk módszeré-
ben (Babitsé empirikus, önmagából építő, a másik spekulatív, piemisszákból kiinduló), költői 
és emberi alkatban, gyökereikben és sok minden egyébben, s nem utolsó sorban ízlésben. 
(Babits irodalmi rokonszenveinek csírája ízlés-affinitásban keresendő, József Attiláé világ-
nézetiben). 

így nézve József Attila fellépését a fenforgott irodalmi helyzet szemszögéből és azzal 
összefüggésben, az nem tekinthető csupán személyes ügyének. A korszak irodalmi életének 
tünet i jelenségeként jelentkezik, a legpregnánsabb alakjában. Jobban közelítjük is meg így 
az igazságot, mintha egyszerűen az ideológiai szemlélet kétségtelen különbözőségére vezet-
jük azt vissza, — egyes magyarázói módszerét követve. így talalunk feleletet arra, 
hogy a támadás, az ellentétes világ- és művészet-szemlélet követői közül, miért irányult 
épp Babits Mihály ellen. 

József Attila támadása a kor nemzedékkérdés-komplexumának a haj tása volt. Vad-
haj tásnak nevezhetnők a maga szilajságában és egyedülállásában. De titáni lázadasnak is 
az irodalmi olimposz t rónjának „bitorlója" ellen. Lázadásnak nevezte azt — később egy 
versében — József Attila maga is — az „apai ház": a Babits költészete elien, a 1 itől talán 
techné-Ът legtöbbet tanult a Nyugat -nemzedék nagyjai közül. (Talán ezért is lázadt ellene?) 

Babits számára, azok után amit régi cikkéből idéztem, a pamflet ténye nem okoz-
hatot t meglepetést. Legfeljebb hangja. Nem kétséges, hogy olvasta. Erre muta t Török Sophie 
egy feljegyzése. Barátok látták is asztalán. Közönyösnek látszó magatartása, amellyel néma-
ságba burkolódzott, nem lephet meg azután, amit évek előtt megjósolt önmagának. De ha 
nem vet te is komolyan, ha íróját akkor nem is becsülte még és azzal talán különösebben 
nem is rokonszenvezett — ha edzve lehetett már mindenfelől jövő és mindenfaj ta támadás-
sal szemben, ez a támadás, mint a fiatal költőnemzedékből mesteri tekintélyének aláásására 
törő, lelke mélyén sebet kellett, hogy ejtsen. Ezt tudva, kerültem én is, hogy valaha előtte 
szóbahozzam. 

Tudjuk, hogy a Nyugat A Toll-cikk megjelenése után a Figyelő rovatban a Folyó-
iratok beszámolójában (1930. I. 322. o.) nevének említése nélkül csak annak megjegyzésére 
szorítkozott, hogy A Toll kritikusa új í tást hozott be „amennyiben a verskötet egyes strófáit 
á t is dolgozta". A Nyugat az eredeti szövegeket és az átírásokat egymás mellé állítva az 
olvasóra bízta, miként vélekedjék az efaj ta kritikáról. 

Komlós Aladár kéziratos emlékezésében említi, hogy úgy ő, mint Németh Andor 
igyekeztek eltéríteni József Attilát a cikk közzétételétől. Többek leírásából tud juk , hogy 
a fiatal költő a közzététel előtt a J apán kávéházban az u. n. „Toll-asztal"-nál csoportosult 
barátainak fel is olvasta azt, (de nem valószínű Bányai közlése, hogy ott neki akkor már 
nyomtatot t szöveget mutatot t . ) Mondják, voltak akik ez alkalommal fogadást ajánlot tak: 
ilyet azért mégsem merne közzétenni. De ezzel csak olajat öntöttek a tűzre. Az indulattól 
ha j to t t ember saját szavai akusztikáját nem hallja. Ez áll az íróra is. Épp ezért évtizedek 
távlatából a felelősséget a cikkért elsősorban nem is annak írójára, mint inkább azokra kell 
hárítanom, akik megjelenését lehetővé tet ték, azokra, akik világosan lá that ták, ha az okfej-
téséből nem, de a cikk stílusából és a gyerekes csúfolódó befejezésből, hogy mi sugallotta 
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ezt az írást. Akik siettek a „tárgyi kr i t iká t" kampányukban felhasználni, és a fegyvert minél 
szélesebb körre hatóan „elsütni". Ezért terjesztették külön lenyomatban is. József Attila 
hit te, elhitette magával, hogy igazat írt. A „hogyan"-t a furor diktálta, aminek ellen-
állni, t ud juk mily nehéz. A Toll gazdái azonban (ezt a számot ugyan a színtelen Kaczér 
Vilmos jegyezte már felelős szerkesztőként) nem lehettek jóhiszeműek. Babits már koráb-
ban szemükre hányta a Nyugatban (1929. II. 303. o.) „Személyi ügy" címet viselő kemény 
cikkében, az Ady vi tára reflektálva (1. a cikk előzményeit Gellért: „Kortársaim"-ban, 273. о.), 
hogy A Toll urai szemében „a legnagyobb bűn jóhiszeműnek lenni és másokban jóhiszemű-
séget feltételezni." Majd ekként folytat ta , — a Kosztolányi kr i t ikája által a nagy halott 
költőre rászabadított „hiénák"-hoz fordulva: „A hiénák már bennünk is halottat is szagol-
nak. Mindannyiunkban akik az Érték és Szellem erejét képviseljük még hitünkkel ekközt 
a nép között s egyre-egyre sarkunkba harapnak irigy fogaikkal!" (Dente invido mordeor 
— mondta egykor a latin költő is támadóiról.) E szavakat személyes célzásnak fogták fel 
Zsolt Bélára, aki válaszolt is „Csendes válasz Babits Mihálynak" címen. De az igazi választ 
A Toll csak hónapok múlva ad ta meg, amikor József Attila pamfletjének hasábjain helyet 
adot t , — szenzációhoz illőt. Kétségtelen bizonyítékául önmaga ellen, — a „rosszhiszeműség"-
nek. Akik „A Toll" mögött á l lot tak,nem törődtek a következménnyel,amellyel az a fiatal 
költőre járhatot t . 

József Attila — Török Sophie közléséből tudom — elmondta Babitsnak a Toll-cikk 
történetét . Meg is nevezte azt, a „Levél egy Baumgarten-dijashoz"-író]át, al itől először kapta 
kezébe lesújtó, gúnyos véleménnyel a megtámadott verskötetet, és aki a későbbi fejlemé-
nyeknek „rossz szellem"-ként sugalmazója lett. Török Sophie ugyanekkor azt is elmondta 
nekem, hogy Babits Mihály „voltakép nem is haragudott József A t t i l á r a — ő igazán hara-
gudni nem tudo t t . " Ugyanezt mondta maga Babits is Szántó Judi tnak , amikor Baum-
garten-segély ügyben, 1933. februárjában nája járt : „Én nem haragszom őrá." Ezt igazolja 
a történetünk. 

4 

Néhány hónappal A ToW-kritika után egy gúnyvers jelent meg a Kortárs című rövid-
életű folyóirat 1930. április 27-i számában Egy költőre címen. Jóval enyhébb, rövidített vál-
tozata annak, mely a Döntsd a tőkét ne siránkozz kötetben, 1931. márciusában, napvilágot 
látot t . Ez a vers Bálint György 1940-es kiadása óta a kötetben megjelent a jakjában olvas-
ható az összversek között . Szerkezetéből kétségtelen, hogy ez a vers eredeti alakja. A Kor-
társban közzétett szöveg — költőjénél nem szokatlan jelenség— „kozmetizált". Az irodalom-
történet egyértelmű megállapítása szerint (csak József Jolán és Németh Andor nem tesznek 
említést e versről emlékezéseikben) nem kétséges, hogy az kiről, kihez szói. Bár a Nyugat-
generáció más akkor élő költőnagyságára, az egy Juhász Gyulát kivéve, legalább annyira 
vonatkoztatható, mint a Május huszonhárom Rákospalotán és a Cigány a siralomházban 
költőjére. 

E vers a költő indulatának csillapodását muta t j a . Mérgét a krit ikában kiadta. De a 
hangváltás aligha eredt annak belátásából, hogy a bírálat „túlélés" volt. (Krit. kiadás III. 
köt. magyarázata a végén). Élességben a vers nem sokkal maradt a pamflet mögött. Gúny-
ban talán túl is tesz ra j ta . Szabadosságban helyenként az antik epigramm-költők merész-
ségével lépi túl az ízlés határai t . A fiatal költőt nem ta r to t ta vissza további támadástól, hogy 
az irodalom világában nem volt meg pamfletjének az általa várt visszhangja (a kritikai kiadás 
kommentár jában felsorolt egy-két baráti tetszésnyilvánításon kívüi), és hogy visszatetszést 
keltett vele rokonszenvező körökben is. (I.Márai Sándor cikkét az Újság 1930. jan. 16-i szá-
mában Cégváltozás címen, „a fiatalság táborából Babitsot ért ép oly túlzott és igaztalan, 
mint erőszakolt és neveletlen támadás"-ról szólva). A fiatal költőnek újabb támadásra alkal-
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mat és tápot adott Babits már ismert válasza Ignotushoz. Erre alludálnak a gúnyvers egyes 
kitételei; így „a sakált kiált"; a „vénebb békákkal békül" utalva Babits által „minden tisz-
teletre méltó" -nak nevezett Kisfaludy-társasági elnökre; az „olcsón adódott el" pedig célzás 
a megtörtént választásra. 

Míg a kritika csak esztétikai síkon mozgott (Németh Andor id. mű 204. o.: „József 
Attila nem politikai magatartása miatt vonta felelőségre Babitsot, hanem azért, mert rossz 
verseket ír"), a gúnyvers politikáin. De elvi kiállásnak a l 'art pour l 'art mívesével szemben, 
ahogy eddigi magyarázói egyértelműen állítják mégsem mondható, még ha ezúttal t ámadja 
is Babitsot, mint a nép sorsával és a jövővel nem törődő költőt. (Erről A ToH-cikkben még 
esett szó). Elvi kiálláshoz József Attila illőbb keretet és méltóbb formát talált volna. Talált 
is később, az Ars poetica sokszor idézett soraiban. Miért is választotta volna elvi támadás 
célpontjául épp azt a Babitsot, akinek szájából nem is oly régen hallotta, hogy a fiatalok 
feladata hangot adni a nép vágyainak, a proletárok nyomorúságának, a jobb jövő remény-
ségeinek ugyanúgy, ahogy ők az öregek is teljesítették a „véres háború" idején a maguk 
kötelességét. Miért nem inkább azt támadta , akinek az „elefántcsonttorony még mindig 
emberibb és t isztább helynek látszott, mint egy párt i roda?" Épp ezért az eddigi magyará-
zatokkal ellentétben nem tudok ennek a versnek merőben ideológiai «'/kitűzést tulajdoní-
tani ; abban ugyanannak az indulatnak, melyben a pamflet fogant, formai változatát látom. 
A politikum itt csak támadási felület és fegyver volt, nem cél és indok.10 

Hogy látta-e Babits a gúnyverset, arra nincs adatunk. Feltehető, nem kerülte el fi-
gyelmét, amikor az Uj Antológia szerkesztésénél József Attila összes köteteit megtekintette. 
Ha lát ta is, legfeljebb mint modern „iambos" érdekelhette a „poéta doctus"-t . 

Ebből az időszakból József Attila babitsellenes érzületének még egyéb nyomait is 
találjuk. így abban az ismertetésben, melyet a Hankiss-Juhász- féle Magyar irodalomtör-
téneti panoráma francia kiadásáról a Kortárs 1930. augusztus 25-i számába írt. Ezúttal a 
írástudók árulásá-пгк íróját, mint gondolkodót intézi el egy csúfondáros megjegyzéssel. 
A már említett 1931. elején tar to t t művészet-bölcseleti előadásában pedig (Irodalom és szoci-
alizmus, Kritikai kiadás, III. 85. о.) a híres esszéből kiragadva egy félreértett mondatot , 
fölényesen megleckézteti Babitsot az „intuíció" fogalmáról. Indulatának parazsa még nem 
aludt ki. 

5 * 

RI A támadások évét követő két évről nincs mit feljegyeznünk. József Attila elhall-
gatot t . Babits nem beszélt róla. Baráti emlékezések is hallgatnak erről az időszakról. Csak 
Bányai László emlékezésében találunk adatokat . (Négyszemközt József Attilával, 86. o.) 
„József Attila szánta-bánta amit elkövetett" „hogy erősen melléfogott". Elmondja még 
azt is az emlékezés írója, hogy „1932. karácsonyán Babits Mihálynak hosszú levélben isme-
retlenül ezt meg is í r ta". Ily levél azonban nem található a hiánytalanul megmaradt archí-
vumban. Babits minden levelet, minden írást amely életéhez adalékul szolgálhatott gon-
dosan megőrzött. (Házassága óta felesége — túlzásig menőn). Nem tehető fel, ha kezébe 

1 
10 Elvi jelentőségűnek t a r t j ák e verset Horváth Márton József Attila költészete c. cikké-

ben (id. h. 32. о.) Fövényné, Czibor, a Kritikai kiadás. Valamennyien Babitsot parodizálónak 
mondják. De kompozíciója, ri tmusa és nyelve is jellegzetes József Attilára. Legfeljebb alliterá-
ciós célzásokról beszélhetünk Babits fiatalkori költészetére. A vers az „osztályharcos" 
költészetet üldöző Babits ellen irányultnak (Kritikai kiadás jegyzete) azért sem mondható, 
mert a Baloldal és Nyugatosság c. cikk, melyre ezt a vádat alapít ják — egy fél évvel később 
íródott mint a vers. 

% 

418 



került e levél, hogy elkallódott. Egy hónappal később különben is a költő maga fordult 
Babitshoz, az alapítványtól segélyt kérő levéllel. Bányai erről nem is tud. Az egész irodalmi 
világ előtt befejezett tényként állott az, hogy József Attila a Baumgarten-díj kurátorával 

'és a Nyugat főszerkesztőjével végképp elrontotta a dolgát. És ez a látszat mindvégig meg-
maradt . 

A némaság éveit félbeszakította a Nyugat 25 éves jubileuma alkalmából kiadott , 
Uj Anthológia. Fiatal költők 100 legszebb verse, amelynek szerkesztését Babits vállalta. 
József Attila is kapott meghívást a részvételre. A Nyugat kiadó hivatalához küldött válasza 
ekként hangzott: 1932. március 17. Kérésükre szívesen beleegyezem, hogy a Babits Mihály 
szerkesztésében megjelenő, szerkesztő által választandó versem díjtalanul felvétessék az új antho-
lógiába és a következőkben közlöm életrajzi adataimat: születtem 1905-ben Budapesten, jelenleg 
is itt tartózkodom, néhány év óta állás, elhelyezkedés és foglalkozás híján, író vagyok. Könyveim: 
— „Szépség koldusa" (Koroknay kiadás Szeged 1922), „Nem én kiál tok" (u. o. 1925), 
„Nincsen apám, se anyám" (Génius Budapest, 1929), „Döntsd a tőkét ne siránkozz" (Új 
Európa 1931 — elkobozva). 

Facsimilében közlöm (l .)Babits kéziratát arról, amit ebből az életrajzból az antológia 
függelékébe átvet t . (Az „iskoláit Szegeden és Bécsben végezte" — mondat az ő beszúrása; 
A „Döntsd a tőké t" elkobzását pedig törölte). A szerkesztés előmunkálatainál Babits Aranyra 
emlékeztető lelkiismeretességgel és pedantériával járt el. Nem elégedett meg azzal, hogy 
a maga ízlésével döntse el, kiket vegyen fel a fiatalok közül és hány verssel. Erről előbb meg-
kérdezte tizenöt versértő bará t já t . Az enquête eredményéről aztán táblázatos kimutatást 
készített, hogy ki hány szavazatot kapott a fiatal költők közül és hogy ehhez képest hány 
verssel, hány oldalon és hány sorral szerepeljen a könyvben. (Babits ezt az antológiát az általa 
„k iku ta to t t " irodalmi közvélemény tükrének szánta, nem tekintette a maga irodalmi ízlése 
kifejezőjének, mint a Baumgarten-díj odaítélését.) Hangsúlyozta is az előszóban, hogy azt 
a „teret, melyet az egyes költők — 33-an voltak — elfoglalnak, semmiesetre sem szabad 
kritikának, vagy értékmérőnek tekinteni." 

Az archívumban őrzött dokumentumok szerint — Babits, a megkérdezettek „ter-
vei" megjelölést használta — József Attilára heten szavaztak: Fenyő László, Gellért Oszkár, 
Hevesi András, Illyés Gyula, Cs. Szabó László, Szabó Lőrinc és e sorok írója. József Attila 
neve egyébként szerepelt már Babits eredeti tervezetében is. Emlékszem szavaira, amikor 
az általam javasolt neveket telefonba mondtam (Babits feljegyzése is megvan erről): 
„Minden versét elolvastam, de kettőnél többet legjobb akarat tal sem ta lá l tam." Ez a két 
„legszebb" vers a „Tiszta szívvel" és „A megfáradt ember". A szavazatok számszerű ará-
nyának is kéj: vers felelt meg. Komlós Aladár (már id. tanulmányában 272. o.) „lekicsinylés" 
és „neheztelés" jelének találta, hogy Babits József Attilát csak annyival szerepeltette, míg 
valamivel idősebb, a Nyugathoz közelálló költőtársait nyolc-tíz verssel is. Maga József Attila 
azonban, úgylátszik, nem ezen a véleményen volt, és a történtek után, magát a meghívás 
tényét és azt, hogy legfiatalabbként az Antológiában szerepel, jószándék jelének fogta föl. 
Erre muta t ezévi október 6-i Babitshoz írott első levele: 

Igen tisztelt Uram! Kérem vegye barátságos cselekedetnek, hogy verseimmel fölkeresem. 
Arra az esetre, ha a versek megnyernék az ön tetszését és szándékában állana közölni őket, meg-
jegyzem, hogy november közepére egy versfüzetet fogok kiadni s e füzetben a küldöttek is meg-
jelennek. Ismételten kérem vegye barátságos cselekedetnek jelentkezésemet és fogadja tisztelő üd-
vözletemet." 

Néhány nap múlva, október 12-i kelettel ú jabb levél érkezett Babitshoz. ,,Igen tisz-
telt uram. A rend kedvéért közlöm, hogy a küldött költemények közül időközben az „Ordas", 
„Emlék", „Ritkás erdők alatt" és a „Hetedik" címűeket eladtam, továbbá, hogy említett vers-
füzetem minden valószínűség szerint napokon, esetleg egy héten belül megjelenik. Kérem fogadja 
megkülönböztetett tiszteletem kifejezését." 
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A beküldött versek közlésére a Nyugatban nem került sor. Közben megjelentek a 
„Külvárosi éj, József Attila újabb költeményeiből" című füzetben. 

A következő év elején teljes elhagyatottságában (József Jolán könyvéből tud juk , 
hogy patrónusa ekkor szüntette be a havi támogatását ,) mint a Baumgarten alapítvány 
gondnokához fordult József Attila Babitshoz. A levél 1932. január 28-án kelt és így szól: 

Babits Mihály úrnak, a Nyugat szerkesztője, a Baumgarten-irodalmi alapítvány gond-
noka. Budapest VI., Székely Bertalan utca 27. I I I . 47. Igen tisztelt Uram! Körülményeim arra 
kényszerítenek, hogy megkérjem Önt, mint a Baumgarten Irodalmi Alapítvány gondnokát, le-
gyen segítségemre az Alapítvány anyagi erejével. Kérésem okát — szinte a költői szemérem marad-
ványa nélkül — a következőképpen vélem előadhatónak. 

Feleségemmel együtt hosszabb idő óta a szó szoros értelmében éhezünk. Ellenőrizhető adat : 
az írók Gazdasági Egyesülete ebéd gyanánt egy kávét és egy zsömlyét utalt ki számomra a Club 
kávéházban, ezt a segítséget hónapokon át igénybe vettem, azonban ez év jan. 1-ével az megszűnt. 
Feleségem házimunkák fejében rokonoknál ebédelt. Ez már kínossá vált. 

„ Jövedelmem" ez évben 15. tizenöt pengőt tett ki. Ezt az összeget mint a kávét — az 
I. G. E.-től kaptam. Majdnem minden holmink — beleértve az ágyneműt is! — zálogban van. 
Lakbérhátralék miatt aggódnom kell és féltenem ezt a barátságtalan szoba-konyhát, amelyben 
még lakunk. Szeptember 8-óta nem tudtam villanyszámlát fizetni. Ma kaptam négy havi áram-
fogyasztásról szóló P. 193.35-öt kitevő egyesített számlát, amelyet hétfőig — ma szombat van — 
ki kellene fizetnem, különben nem kapok világítást. 

Nem fűtünk. Nincs cipőm. Azaz egy 43-as, gombos, betétes lakkcipőben járok. 39-es lábam 
van. Szobánk ajtajának kilincse fél éve le van törve. 

Nem takart seb kell, hanem festett vérzés — mondhatnám, hogy száraz kenyérhéjon rágó-
dunk. Az igazság az, hogy pl. tegnap este vacsora és cigaretta nélkül lévén, olyan száraz kenyér-
darabokat szopogattam, amelyet feleségem prézlinek rakott el régen. Tartozom azzal, hogy nem az éhség 
vitt erre, hanem a cigarettahiány. Az éhséget megszoktam. Megszoktam. Ezt a pillanatot választottam 
ki, hogy a kissé keserű pohár után nyúljak. Egy hétig majdnem negyvenfokos lázban feküdtem> 
Egyetlen közönséges keskeny díványunk van, azon alszunk ketten. Lázas beteg mellett, vele egy takaró 
alatt aludni, kevés a szerelem. Feleségem a földön csinált fekhelyet magának, derékaljul össze-
hajtogatott egy pokrócot, és kabátokkal takaródzott. Mire lázam 38 alá csökkent, a feleségemnek 
volt 39, ő feküdt a díványra és én a földre. Most nap mint nap az fekszik a díványon, aki rosszab-
bul van. Aki lázasabb, aki jobban köhög, aki jobban izzad. És így tovább. Nagyon sajnálom, 
hogy Öntől, akit megbántottam, pénzt kell kérjek. Nagyon sajnálom ezt a festett vérzést is. Kérem '• 
fogadja tiszteletem kifejezését."11 

E levéllel időben összeeshetett — hogy Bálint György a Pesti Napló szerkesztőségé-
ből felhívott egy délután és megkérdezett — szószerint idézve : Ugy-e kizárt dolog, hogy 
József Attila a Baumgarten-alapítványból segélyt kapjon? Pedig rettenetes nyomorban 
van . " Babits kérdésemre nyomban hozzájárult. (1933. évi ügyirataink elpusztultak, így nem 
tudom pontosan megállapítani, mikor történt a segély elküldése). A levelet Babits nekem 
sem muta t t a meg. Nem tekintette egyszerű alapítványi ügynek. Nyilván József Attila sem. 
Ahhoz, hogy segélyt kapjon, nem volt szükség „sebeinek" mutogatására. A segélykérésen 

11 Ezt a levelet egy irodalomtörténész az Irodalmi Újság 1952. évi 22. számában enge-
dély nélkül leközölte és kommentál ta is, a Babits Arany Jánoshoz szonettjéből idézett sort 
tévesen hozva A Toll-beli támadással kapcsolatban. Tévedett abban is, amikor az idézetet a 
l 'art pour l 'art-ra vonatkoztat ja , holott ezzel a levél írója egyszerűen a maga helyzetét 
kívánta jellemezni Babits szavaival. A kritikai kiadás III. kötetének magyarázata idézi 
Kodolányinak a Magyar Élet 1938. szept.-i számában megjelent cik-kéből : „Attilának bocsá-
natotkérő levelet kellett írni Babitshoz, s meg kellett tagadnia cikkét, hogy segélyben része-
süljön." A fenti levél maga a cáfolat. 
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túl tapogatódzás is volt. Első lépés a Babitshoz vezető úton. A szánalomkeltés mögül kihang-
zik a kibékülés vágya. 

József Attila 1933. március 2-án kelt, facsimilében is közölt (2.) levélben nyugtázta 
a küldeményt. Ez a levél következőkép szólt: 

„Igen tisztelt Uram! A Baumgarten-alapítványból folyósított 300 pengőt köszönöm. 
Valóban az utolsó pillanatban jött, már szét is szedték. De más oldalról is könnyített helyzetemen. 
Amióta tudom, milyen — esztétikától idegen és magam elől is elrejtőző — impulzosok kénysze-
rítettek, hogy Önt bizony durván, megtámadjam, lelkiismeretem egyre ösztökél, hogy ezt*a Csor-
bát kiköszörüljem. 

Magamnak tartoznám ezzel, hiszen lia a modern lélektan nem téved, az Ön-szemében a 
sérelmet úgy sem lehetne jóvátenni, legfeljebb el/elelejtheti. Szándékom keresztülvitelére azonban 
nem adódott mód, mert őszinteségemet mindenki kétségbe vonta volna azzal, hogy Öntől ,,vezeklés 
útján" pénzt akarok. Ezt most már visszautasíthatom. Bizonyára az Ön szempontjából is érté-
kesebb, ha ezután állok elő. 

Mellékelve küldök néhány versd. Megkell jegyeznem, hogy a „Téli éjszaka" mintegy két 
hónapja kiszedve hever a Pesti Naplónál, többször betördelték, de hossza miatt eddig kimaradt. 
Tiszteletem jeléül ajánlom fel Önnek. Kérem tehát értesítsen, ha megnyerné tetszését, mert akkor 
a Naplónál le kell mondanom. Kérem fogadja őszinte nagyrabecsülésem kifejezését." Nyilván 
az e levéllel beküldött versek között volt a Nyugat következő, április 1-i számában meg-
jelent Lassan tűnődöm és a Gellért által (Kortársaim 318. o.) először publikált Az édesany-
jához c. verse is. 

Bár e levél önmagáért beszél, egy pillanatra meg kell állnom történetünk e fordu-
lójánál. Hogy mégis nem esztétikai nézetek különbözősége, nem Babits költészetének le-
becsülése, nem is szembehelyezkedés az öncélú költészettel volt József Attila „durva t áma-
dásának" oka — amire a kritika és a gúnyvers olvastán következtetnünk kellene — arra 
bizonyítékul a költő vallomását kell elfogadnia mindenkinek, aki József Attila őszinteségében, 
igazmondásában és t isztánlátásában nem kételkedik. Ez a levél megdönti az eddigi feltevé-
seket és magyarázatokat . El kell fogadnunk azt a rejtélyes okot, melyet a költő „eszté-
tikától idegen" önmaga elől elrejtőző impulzusok kényszerének nevezett. 

Három év kellett ahhoz, hogy József Attila felismerje indulatának természetét, tel-
jesen tisztába jöjjön önmagával, megbizonyosodjék tévedéseiről és legyőzze gátlásait. Ez a 
levél nemcsak a megbánás szava. És több is, mint konvencionális bocsánatkérés. írója tud ta , 
hogy a Psychoanalysis Christiana költőjének mivel tartozik. Betekintést engedve lelke mé-
lyébe: teljes őszinteséggel és bizalommal. így foghatta föl Babits is e levelet. És ehhez szabta 
magatar tását . 

Nem kétséges, hogy József Attila a „modern lélektan"-ra utaló szavakkal mire gon-
dolt. Nyilván ennek a pszihológiai módszernek eszközével jutot t el tévedése és indulata 
igazi okának felismeréséhez („amióta tudom") . Az előtte is elrejtőző „kényszerítő impulzus" 
fedi a psychoanalitikai komplexum fogalmát. Hogy az konkrét valóságában miben állott, arra 
egy későbbi döbbenetes mélységű verse a Mint gyermek c. ad támpontot . A vers 1935 nya-
rán kelt ugyan, de kétségkívül korábban átélt (az 1933. márc. 2-i levél írásakor már lezaj-
lott) lelkifolyamat formábaöntése volt. A hozzá legközelebb állók (József Jolán id. mű 308— 
309. o. és Németh Andor id. mű. 196. o.) emlékezéseikben kétségtelennek mondják, hogy 
a vers Babitsra vonatkozott . Az „apai ház, amely ellen mint gyermek boszút esküdött, ame-
lyet felgyújtot t , és akinek mellén, aki ellen lázadt, tudná magát kisírni" — a közte és Babits 
között történtek emléke. („Ki apjá t nem ismerte", gyermekkora óta vágyott apa u tán . 
Babits lehetett volna számára az. De Szeged óta érezte, hogy nem akar azzá lenni. Lá t ta , 
hogy mások költészetét fölébehelyezte az övének, és hogy neki ebben a „házban" nincs keres-
nivalója. Babits „elzárkózása", a „mellőzöttség" érzése ha j to t t a őt bosszúra. Ez az a sajátos 
érzelmi momentum, melyre a támadás személyes okaként, fentebb utaltam.) 
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Az irodalomtörténet kuta tó ja , ha ellentétben állónak lá t ja is a költő materialista 
világnézetével, és marxista szemléletével, nem zárkózhatik el annak tudomásulvétele elől, 
hogy az, ebben az időben így, magyarázta meg magának Babits ellen kitört indulatát , József 
Attila ezért nem lesz kevésbé a legnagyobb szocialista költő. 

Babits válaszát a március 2-i levélre nem ismerjük, de következtethetünk arra József 
Atti lának 1933. június 17-én kelt leveléből: 

Igen tisztelt Uram! Mellékelten küldöm a hosszabb költeményt és nagyon kérem, hogy 
amennyiben megnyerné tetszését—minél előbb közzétenni szíveskedjék. Igaz tisztelettel őszinte híve". 

Babits a korábbi levéllel küldött kéziratok közül — szerkesztőségi úton, — a Pesti 
Naplónál már kiszedett Téli éjszaka helyébe bizonyára egy másik, „hosszabb" verset kért . 
Ez a szerkesztő jóindulatának jele volt. Mert mást jelentett a Nyugatban egy fiatal költő-
től — József Atti lának is addig csak kis versei jélentek ott meg, — a „hosszabb" vers. És 
Babits nyilván úgy látta, hogy ez a költő tehetségét hosszabb versekben tud ja legszebben 
kibontani. 

A június 17-i levéllel elküldött „hosszabb költemény", mely a Nyugat legközelebbi 
augusztusi számában meg is jelent: (a júliusi szám a levél érkeztekor már nyomdában volt), 
az Óda volt. 

Babits véleménye József Attila költészetéről — ugyanúgy mint Németh Lászlóé is— 
azóta változott meg, hogy a Külvárosi éj kötetét olvasta. Illyés Gyula tanúságára hivatkoz-
hatom, ki a költő kívánságára bírálatot írt arról a Nyugatba. (Ny. 1932. december 16-i szám). 
A kéziratot előzetesen meg is muta t t a neki, és aggályára, hogy Babits úgysem adna helyet 
lapjában annak a tényszerű megállapításnak, hogy „József Attila jó költő", ki javí tot ta fogal-
mazványát , a kritikus véleményét kifejezően erre: „jó költőnek t a r tom" . Amikor azonban 
a Pozsony kávéházban ta r to t t szerkesztőségi összejövetelen Illyés kri t ikájának megbeszé-
lésére került a sor, Babits e szavakkal fordult írójához: „nekem erről a kötetről jobb a vélemé-
nyem, mint a tiéd". 

Babits nézeteivel és gesztusaival nemegyszer lepte meg azokat is, akik legjobb isme-
rőinek hit ték magukat . így engem is legutóbb, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum József 
Attila emlékkiállításán a tárlók egyikében megpillantottam a Versenyt az esztendőkkel köte-
te t — az itt 3. facsimilében közölt ajánlással: „József Attilának szívesen küldi Babits Mihály". 
A kiállítás rendezője Szántó Jud i t emlékszik, hogy Babits ú j verskötetét a megjelenésekor, 
1933. novemberében küldte el a fiatal költőtársnak. Ez volt a válasza^ a Toll-kritikára és 
az Egy költőre versre. A doctor gratiae-nek volt ez cselekedete — hasonlót nem egyet tudnék 
róla elmondani — akinek Bóka László állított egy ünnepi alkalommal emléket. (Magyar 
Csillag, 1943. 712. o.) Ki azt taní to t ta , hogy a „szabadság a kegyelemben tükrözik" — az 
nem ismert haragot. Aki mindent megértett (láttuk a Fiatalok c. cikkének fentidézett sorai-
ból) annak szinte életfunkciója volt a megbocsátás. 

A Babits-archivumban nincs adat arra, hogy József Attila miként fogadta Babits 
gesztusát. Talán — amit el nem küldött — a Magademésztő kezdetű vers lett volna a válasz. 
És a köszönet érte — Szántó Judi t tó l tudom: a néki dedikált könyvet íróasztaláról nem vet te 
le, verseit emlékezetében ta r to t ta , úgy, mint kevesek a „ tan í tványok" közül. A megbecsülés 
azonban, ami Babits ajánlásából kiolvasható: már az Óda költőjének szólott. 

Az Óda u tán két éven át nem találunk József Attilától verset a Nyugatban. Gellért, 
ki igyekezett minden emlékét róla feljegyezni, nem említi könyvében, hogy ez alat t az idő 
alat t náluk verssel jelentkezett volna. A szocialista költő — úgyvélem — idegenkedhetett 
is a sűrű szerepléstől, oly folyóiratban, amely ebben az időben — Németh Andort idézem — 
„baloldali hagyományaival szakítani és az államhatalommal szövetkezni látszott" . 
Ha a Nyugathoz verset küldött , lát tuk, Babitsért tet te , neki küldte — tetszése remé-
nyében. 

De kövessük tovább a történések időrendjét. 
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A támadás óta Babits és József Attila nem lát ták egymást. Első találkozásuk némán 
folyt le. József Attila így írja le Magademésztő kezdetű versében: 

/ 

„Villamoson 
Egy este a Széna téren 
találkoztunk. Kalapot emeltem, 
talán nyeltem, 
köszöntem és te 
csodálkozva vettél észre." 

E találkozásról fivére elbeszélése nyomán József Jolán is megemlékszik (id. műs 
300. o.). „Egy téli estén a villamososra felszállva a perronon meglátta Babi tsot ." Nincs 
adatunk, hogy mikor tör tént . Babits az 1932—33-as telet ízületi gyulladással hónapokig 
ágyhozkötve feküdte át , csak február végén kezdett kijárogatni, felesége kíséretében (Török 
Sophie feljegyzése szerint február 20-tól fogva). Az 1933-as év utolsó hónapjait (ötvenedik 
születésnapját is) megint betegágyban töltötte. Újév után azonban már el-el hagyta a laká-
sát . Január 18-án eljött a Baumgarten alapítvány ünnepélyére is, február 6-án a Kisfaludy-
társaságba Rédeyre szavazni. A téli esti találkozás 1934-év elejére eshetett . József Atti la 
régen nem lát ta a költőt. Megdöbbenhetett betegségtől meggyötört, lesoványodott alakján. 
A vers maga az izgalmas találkozás eleven hatása alat t íródott. József Jolán így írja le azt : 
„Még a visszaemlékezés is láthatóan zavarta . Megrándult az arca, majd fura-ferde mosolylyal 
felolvasta a verset". A Bányai László könyvében leírt jelenet azonosnak látszik ezzel.12.: 
József Jolán tanúsága szerint fivére a verset „haláláig f iókjában őrizte." (id. h.)13 

E költeménnyel ismét történetünk fordulópontjához érkeztünk. Magyarázóinak máig 
fejtörést okoz, hogyan egyeztessék össze a korábbi, Babitshoz írott verssel, az Egy költőre 
cíművel. Hisz azzal nemcsak „felesel" — amit József Attila megengedhetőnek ta r to t t költő 
verseinél (1. Ady-vizióban), hanem annak ellentmond. Akik az ellentmondást merőben ide-
ológiai okokra vezetik vissza, vélelmekhez kénytelenek folyamodni. így ahhoz, hogy „József 
Atti lában kiváltot ta a közös harc lehetőségének gondolatát Babitscsal, az, hogy Babits élete 
vége felé a fasizmus egyre nyíltabb terroruralma idején ráébredt sa já t költői felelősségére." 
(Fövenyné id. mű.). Ebben azonban némi kronológiai tévedés van. A vers keletkezésekor 
(1934 elején) fasiszta terroruralomról hazánkban aligha beszélhetünk. De arról sem, amit 
a Jónás könyvé ben csak később (1938-ban) olvastunk — abból kiolvashattunk. A kritikai 
kiadásnak e vershez fűzöt t magyarázata, hogy a „fasizmus előretörése idején József Atti la 
máskép értékelte Babits humanizmusát" , a polgári humanizmust (amiben közrejátszha-
to t t az ő pártpolitikai elszigetelődése is) helytálló ugyan, de nem ez volt az oka annak, hogy 
felfogása Babits költészetének értékéről megváltozott. Ennek okát a vers maga mondja meg. 

E költemény történetünknek eseménye és egyben dokumentuma is. Három részre tago-
ódik éles cezúrával. 

12 „Hangsúlyoznom kell, hogy milyeí hosszan, aprólékosan és milyen nagy jelentőséget 
tulajdonítva, de egyszersmind határ talan idegességgel beszélte el nekem ezt a találkozást". 
Reflexiója, hogy e verssel „mindent megtett a közeledésre, amit emberi önérzet mellett t ehe t " 
és, hogy „Babitsnak a megjelent verset olvasni kellett, vagy ha nem bizonnyal beszéltek róla 
neki" — a tényekkel ellenkezik. 

13 Csak öt sor „akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ s tb ." látott napvilágot 
a hódmezővásárhelyi Hetivásár c. hétfői újságban 1934. aug. 27-én, az Eszmélet IV. szakaszá-
ban. József Attila legmélyebb verse, a magyar líra e gyöngyszeme megjelenésre ném talált 
illőbb helyet, — ott is csak folytatásban. 
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Az első rész a múlt értetlenségének bevallása, a történtek megbánása. Költői képben 
idézi fel annak emlékét. Mintha a „megunt botbafaragott á b r a " rezonálná egy korábbi Ba-
bits vers szavait, az „unt csecse-becsé"-ket. Majd kimondja előszörre a bocsánatkérő sz5t: 
„Sajnálom, kár vol t" . A Babitshoz írott levele egy év előtt, nem mondta ezt ki. Szemérem 
vagy gőg tar tot ta-e vissza, hogy az általa megsértettnek szemébe mondja? De az utókor-
nak így sem jelent kevesebbet. E rész második szakaszában hangzik el a költő tévedésének 
történetünk fordulatát jelző beismerése. Elsőbb költői hasonlattal: „Azt hi t tem annyi az 
ének — amennyi a magány üvegének vastag tábláin átszüremlik."Akkor még nem értet te 
Babits „ ú j álma madárda lá t " (az első versben „álma pálmaházá"-nak nevezte azt.) Ezért 
hit te, hogy az „istenek nem hajolnak ezután neki", (ami játékos célzás a t ámadot t kötet 
címére, mely egy régebbi versnek, a Régen elzengtek Sappho napjai-nak, a lira halálát 
kifejező zárósora). 

A megértés folyamata igaz, már régen elindult a fiatal költőben — ismert v i tá ja óta 
Szabó Lőrinccel. De mégis a belátás soká küzdött az indulattal, amíg aspektusának teljes 
megváltozásához vezetett . Tudta Babits miért küldte el ú j verseskönyvét annak, aki meg-
tagadta költészetét. József Attila hetyke értetlenségét bűnbánón megvalló szavai: „Most 
már értelek", válaszként hatnak a Versenyt az esztendőkkel előhangjának utolsó soraira. A 
„megfakult hangok" után jövő „ ú j hangok" hírnökeként szólt Babits az őt „nevető koldus 
irígyei"-hez így: 

„Dadogunk, botorkálunk, 
De ki kell jönnünk egy szó előtt járunk. 
Dadogás vagyunk, egy szó jön utánunk, 
Követek vagyunk utat csinálunk 

Mi dadogunk, de vá r j ki jön u tánunk ." 

Költők szava párbeszédként hangzik évek távla tában. 
A költemény második része örök emberi kérdésekre keres választ. Kiindul szemben-

állott világnézeteikből és költői hivatáshitük különbözőségéből: 

„Pörös jelek 
szembenálltunk, de te szintén 
más ügyben más ta la j felett 
tanúskodtál mint én. 
Már értelek." 

I t t nyílik meg előttünk a két generácó szakadéka. Csak most ébredt vajon tudatára 
József Attila, hogy mit jelentettek Babits szavai a Fiatal írók Est jén? Csak most értet te 
volna meg igazán az Új Antológia előszavából, amelyben részt vet t maga is, Babits jövő-
belátó vallomását? „Az új* nemzedék világa már az idősebbek rombadőlt világa, amelyből 
legfeljebb egy világítélet reménye ígérhetett menekvést, egy apokaliptikus csillag a látha-
táron. Örök emberi fájdalomról és reményről, a rosszulkormányzott emberiség örök fá j -
dalmáról van szó. A líra feladata lesz, u ta t keresni az egyszerű, ősi és meleg emberséghez". 
Tíz év előtt — 1922-ben írott fentidézett versében, a líra halálát jósolta Babits. I t t lá t ja 
már megújulásának körvonalait. „A zsarnok társadalom és hívságos kultura számára csak 
keserű leszámolás érzése és kemény ítélete marad". Babits hite szerint is tehát , a más ta la j -
ból ki fog nőni egy ú j költészet, más, mint az, amelynek hírnöke ő volt. 

József Attila kemény szocialista életfelfogásával, és ami ebből a költészetre is követ-
kezik, megelőzte a maga nemzedékét, látnoki biztonsággal. Ezért kellett éppen neki az ú j 
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nemzedékből, beléütközni elkerülhetetlen „determináltsággal" abba, ki az ellentétes „élet-
érzést és l á tás t " az előző nemzedékből a legpregnánsabban és legkövetkezetesebben kép-
viselte. 

Ő is megállapítja azt, amit Babits: hogy a „múlt tünte tő menete elvonult" és hogy 
a „fájdalom ágai mindenkiben elkövesednek". 

De a vers megoldást keres az egymás megértéséhez, az újnak a régivel összeegyez-
tetésére, az ellentét kiegyenlítésére. Ehhez az egyformán szenvedés felismerése vezeti el. A 
„magát emésztő" költőben a szenvedő társat lá t ja meg, aki hirdette, hogy „Szenvedésre let-
tünk mi", „ így szenvedtünk te is meg én is" — cseng vissza a fiatal költőtárs verséből. 
Szorítva, nyomva, összefogva egymást — „mert mindegyikünk determinált". Képlegesen 
így érzékelteti a költő a múlt homályából kiemelve a közöttük történtek lényegét, majd 
így folytat ja : ' 

„S még jó, ha az ember haragja 
Nem az embert magát harapja, 
Hanem valaki mást: 
Dudás a fuvolást 
Én téged, és engemet t e . " 

Ezzel megadta József Attila a magyarázatát annak, ami Babits megtámadására 
kényszeríté. Kimondta a végszót „az értelem iszonyú karmáról", amellyel magába mart . 

Önmaga tisztánlátásához József Atti lát a modern lélektan ismerete vezette el. A 
megfogalmazás azonban látnoki ihletéből fakadt . 

A harmadik részben földi realitás ta lajára száll vissza a költő, meglátva Babitsot 
a szénatéri villamoson. És ismét elfogja a barátkozás egykori vágya. A költemény első váz-
latában spontánabbul tört ki belőle ez a vágy, és többet elárulón : 

„S néha fölmelegedve 
gondoltam rád és feleségedre 
rátok 
Tehetnénk jóbarátok 
talán ölelkezhetnék árnyékunk 
szobátok fa lán." 

E sorok a költő legelső aspektusára muta tnak vissza, a Szeged előttire, amikor még 
gyerek volt. Most már a „meglett ember" vágyik az idős barátra, — akinek „telt szavát iro-
dalomról" vi ta nélkül hallgatná, ha „indulata messzeragadná is". Ahogy fiatalnak illik az 
„öregebbre" hallgatni, fiúnak apjára. A vers első vázlatában e sor így hangzott : 

„Mint — kit nem ismertem — az apám" ; 

ami még többet mond. 
Hangjá t Babits ellen azóta nem hallotta senki14 ; de mellette igen.15 

14 Van oly felfogás (Horváth Márton Társadalmi Szemle 1955. áprilisi szám. József 
Attila emlékbeszéd) hogy a Szép 6'zö-ban 1937-ben (252. o.) Terror szép szóval címen megjelent 
támadás Babits ellen egy körkérdésre a Nyugatban (1937.1. 317. o.) adott nyilatkozata miat t , 
József Attila támadása volna. A cikk Szép Szó aláírással jelent meg. A folyóirat előző számában 
Ignotus régi gravamenjei okán újból kikezdte Babitsot. Ez a második cikk e támadás folyta-
tásának tekinthető. Zsurnalisztikus dialektikája, stílusa, hangja nem József Attila tollára vall. 
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A József Attilával foglalkozó irodalomban felvetődött az a kérdés, miért nem hozta 
a költő életében nyilvánosságra ezt a versét, — miért csak bizalmasainak, barátainak mu-
t a t t a meg? Van oly felfogás, Horvá th Mártoné, (id. h.) — hogy azért, mert „mégsem tekin-
tet te véglegesnek Babits költészetéről kimondott véleményének revideálását". Ennek azon-
ban ellentmondanak a tények. Az Egy költőre vers cél-írás volt, kifelé hatásra irányult . 
De ennek a versnek, ha Babits kiengesztelésének szándékával írta is Kosztolányi biztatá-
sára, amint azt Szántó Jud i t tanúsí t ja , célja mégsem az volt, hogy kifelé hasson. A költő 
úgy érezhette, hogy „önmagának t a r tozo t t " ezzel is. Önmagáért írta. Őszintébb vallomás 
így és hitelesebb annál, amit a világnak szánt volna. 

Babits szeme elé a vers csak posztumusan Németh Andor 1938-as első összkiadásá-
ban kerülhetett . Nincs konkrét adatom arra, hogy olvasta-e. 

Ezzel a verssel megadta József Attila önmagának a „feloldozást" és várta , hogy : 
„aki él, segít neki". 

7 

Röviddel karácsony előtt 1934 decemberében jelent meg a Medvetánc. A megjele-
nés napján e kötettel a kezemben Kosztolányival találkoztam a 14-es autobuszon, aki ebben 
az évben vett részt először alapítványi tanácskozásainkon. 

Az ú j kötetre és költőjére terelődött nyomban a szó. Talán egyszerre mondtuk ki, 
hogy erre a kötetre aztán kell hogy részesedjék a Baumgarten-díjból. „A javaslatnak a tes-
tületből kell kiindulni" — mondtam, mire Kosztolányi : „Én indítványozni fogom". Ami-
kor leszállt a Mikó utcánál, e szavakkal köszönt el : „Nem is tud tam, hogy vershez köze 
van" . (Ismeretségünk addig futólagos volt). 

Az ezévi üléseinkről készült jegyzőkönyvek nem maradtak meg. így annak az ülés-
nek lefolyását, amelyen József Attila neve először került szóba, csak emlékezetből tudom 
elmondani. Utolsó tanácskozásunkon tör tént , közvetlenül karácsony előtt. Babits erre az 
évre (1935-re) a fiatal nemzedék költői közül Fenyő Lászlónak díjat szánt. A Nyugat 1934. 
november 15-i számában a Könyvről-könyvre rovatban elismerőleg írt, — két vidéki költő 
mellett — „Budapest költőjének"^utolsó kötetéről, az Elítélt-röl, mely annak „magas am-
bíciójú költészetét, teljes érettségében m u t a t j a " . Ugyanezt a kötetet Halász Gábor, a szi-
gorú bíráló is „csodatételnek", „igazi kö l t é sze t inek nevezte (Ny. 1935. I. 323. o.). A Ba-
bits-archivumból látom, hogy költője maga kérte Babitsot, nem írna-e új verskötetéről. 
Dicsérete, reményt kelthetett benne a Baumgarten-díjra. (A Babits-archivum őrzi Illyés 
Gyula levelét, melyben díjat kér Fenyő számára, aki maga „túl szemérmes" ahhoz, hogy 
ezt „kimondani" merné.) Amikor azonban — Kosztolányi indítványára — Füst Milán és 
Kar in thy neve, mint támogatásra szorultaké felmerült, Babits nem ragaszkodott tovább 
jelöltjeihez. Nem is volt annyira „szívügye". Inkább a méltánylás vezette, a „szerény, 
őszinte, igazságára fél tékeny" költő irányában. Ezután került sor a „ ju ta lmakra" . Babits 
kárpótolni szerette volna Fenyőt az elmaradt díjért. Kosztolányi ezt az alkalmat ragadta 
meg, hogy felvesse József Attila nevét. „Egy nagy költő jár ma közöttünk, akire eddig senki 
nem gondol t" — szavakkal József Atti lát jelölte Fenyővel szemben. Majd hirtelen felém 
fordulva, aki mellette ültem, megkérdezett : mi a nézetem? (de hisz azt ismerte már). Rá-
muta t t am arra is, hogy Fenyő az előző évben már kapott jutalmat . Babits szóhoz sem jut -

Inkább a másik szerkesztőre, aki Ignotus fia volt. A „Magademésztő" után, ú jabb támadás, 
nem vallana József Attilára. 

16 Devecseri Gábor Budapest Tündérváros c. könyvében elmondja, hogy amikoregyesek 
egy Szép Szó szerkesztői összejövetel után a Vigadó-kávéházban Babitsot kezdték szapulni, 
József Atti la „magasztalon" beszélt róla, hogy megvédje az avatat lanokkal szemben. E könyv-
ből t ud juk meg azt is, hogy József Atti la a „Mint különös liirmondó"-t t a r to t t a „a legszebb 
magyar versnek". (44. o.) 



hato t t , mert Kosztolányi „a kurátorok úgylátom nincsenek egy véleményen, tehát szavaz-
zunk" szavakkal befejezett tény elé állította. József Atti la nagy többségét kapot t . Fenyőre 
3. nyolc tag közül csak ketten szavaztak. Az olvasó, ki Babits és József Attila között kiala-
kulóban levő helyzetről és Babits megváltozott véleményéről már tud, osztani fogja néze-
temet, hogy Babits nem ellenezte volna annak a fiatal írónak jutalmazását, akinek elküldte 
utolsó verskötetét. Szavazás nélkül, elejtette volna Fenyőt. Az ülés résztvevőinek azonban, 
— beleértve engem is — sejtelme sem volt a közöttük történtekről. Babits a várat lan hely-
zetekhez alkalmazkodni próbáló mosolygásával megjegyzés nékül tudomásul vette a sza-
vazás eredményét, de bántot ta , hogy és ahogyan József Attila első jutalmazása Kosztolányi 
akara ta szerint tör tént . Baumgarten Ferenc őreá bízta az írók kiválasztását. Az alapítvány-
ban, ha nem is az ő akaratábóí, de az ő akaratává/ kellett történni mindennek. Különben 
is, szavazást szabályaink szerint csak a kurátorok kezdeményezhettek, a testület tagja csu-
pán jelölhetett. Kosztolányi ezen túl te t te magát. 

A szavazás után bejelentette Babits, hogy jutalmat kíván még adni egy egészen 
fiatalnak, akiről — Weöres Sándorról --- nem régiben írta egy „Könyvről—könyvé"-ben; 
hogy tőle „még kiszámíthatatlan meglepetéseket vá rha tunk ." (Ny. 1934. II. 178). Koszto-
lányi fejcsóválva megjegyezte : „Hisz nem rég mint rövidnadrágos hozta fel hozzám első 
versei t" . 

Az ülés végeztével együtt mentünk hazafelé, krisztinavárosi lakók. Babits Schöpf-
linnel elől. A pesti Lánchídfőnél, ahol autóbuszra szálltunk, hirtelen Kosztolányi felé for-
dult. Komoran és szemrehányólag :„Engem leszavaztatok. Nekem most le kellene mon-
danom." 1 6 De maga se gondolt erre komolyan. 

Ebben az időben már Babits-Kosztolányi irodalomtörténeti nevezetességű fiatal-
kori barátságának csak emléke maradt . Ahogy ez az ifjúkor vonzódásainál, különösen, ha 
túlzásba viszik—lenni szokott. De az avatat lanok előtt bizalmas összetartozás látszatát kelt-
hette a hang, ahogy Babits „a Desiré"-hez, egykori „kebelbarát"-jához szólott, és ahogyan az, 
alkalmak adtán, múl t juka t feleleveníteni szokta. Előttem áll ma is, a beteg fiát ötvenedik 
születésnapján köszönteni feljött öreg édesanya körül diákos bohósággal kedveskedő alakja; 
Mintha a régi bensőséges kapocs nem is szakadt volna meg. Valóságban azonban ebben az 
időben már eltávolodtak egymástól — teljesen. Idegenkedve, nem egyszer f i tymálva figyel-
ték egymás írói fejlődésének állomásait. Egyik se nőtt azzá a másik szemében, amit egymás-
nak kívántak. Erőszakolt pátoszt látott az egyik abban, ki a másikban hatásvadászó pózt.-
Más lett hivatáshitük, más a felelősségtudatuk. Babits ezt meg is írta nekrológjában (Nyi 
1932. II. 395. o.) de nem „bűnbánóan" , ahogy Gellért hiszi, csak fájdalmas sajnálkozással. 
Kosztolányi szájából magam hallottam egyszer, — túlozva persze a véleményét — hogy 
az egyetlen Irisz-kötetet, melyet költője már a második kiadás előszavában 1914-ben „ki-
nőtt ruhának" mondott , nem adná oda későbbeniekért. És ha ily ítélet nem is jutot t el Ba-
bitshoz, érezhette, „szellemi ikertestvére" lelkesülésének ellanyhulását műve, érdeklődé-
sének hiányát sorsa és pályája iránt. Kosztolányi aligha látta őt szive szerint a magyar par-
nasszus t rónján , (ahogyan fiatalon együtt Adyt sem). És bizonyára nem is helyeselte iro-
dalomvezéri szerepét. Nem mintha maga vágyott volna ilyesmire. Ő homme de lettres — 
volt, legtökéletesebb, magyarok között, ebben a korban. Soha nem is akart lenni más. De 
annak szemében, aki lebecsülte, a homo moralist, a morál tisztasága és szigora nem emelte 
ifjúkora bará t já t írótársai fölé. 

Tudjuk , hogy az „Ady-revizió" óta mégjobban elhidegültek egymástól. A Babits-
archivum ebből az időből őriz egy levelet, az utolsót, melyet Babits Kosztolányihoz í r t . . : 

16 Az ülés történetét Gellért a Kortársaimban (320. o.) tőlem szerzett értesülése alapján, 
forrásának megnevezése nélkül írta meg. Közlése félreértésekre adhat alkalmat. Utóbb a 
Magyar Nemzetben (1958. III. 23.) is elmondta, ezúttal Kosztolányira emlékezve forrásaként. 
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„Ha te fájdalmas érzésekről beszélsz velem szemben, gondold el az én érzéseimet. .Mikor 
én mindenképen muta t t am, mennyire nem akartalak megbántani, (az Ady-ügyben te t t 
nyilatkozattal — B . L . ) s ő t bármily kényes is volt ez rámnézve, az adott körülmények között 
módját kerestem, hogy messzemenőleg is megnyugtassalak : te a megbeszélt találkozásnál 
szándékosan és magyarázat nélkül távolmaradtál : ami magvallom, oly érzést okozott, hogy 
magam sem tudom magamat ezen egészen túltenni.1 ' Emlékezetes ülésünkön ismét érez-
hette Babits, hogy a vele szembenülő ifjúkori bará t ja , cinkos mosolyával ; nem az hozzá 
aki volt. 

8 

Amikor Kosztolányival az autóbuszon találkozva József Attila új könyvének lenyű-
göző hatása alat t felfogásomnak kifejezést adtam, nem gondoltam, hogy szembe fogok ke-
rülni kurátor társammal. A számára kényelmetlennek vélt találkozást, hogy könyebbé te-
gyem, magamhoz kérettem József Atti lát . Újév körül egy délután a megbeszélt órában 
pontosan megjelent Tükör-utcai, akkori, irodámban. A Fiatal Írók Est je óta nem lát tam 
őt. „Meglett ember" — ként lépett be. „Az idén csak jutaknat adhatunk — mondtam — 
bár a Medvetánc-ra kijárna a díj. De amióta fiatal íróknak kis dí jakat is adunk, előszörre 
ezt ad juk ju ta lmul" (utalhat tam Gelléri Andor Endre esetére). „Meghívót fog kapni, korán 
jöjjön, hogy kibékíthessem Babitscsal". „Régóta vágyom erre" — válaszolta. És elmondta 
első szegedi találkozásukat. Szaggatottan, nagyokat nyelve beszélt, mint aki olyasmiről 
tesz vallomást, amit addig t i tokban ta r to t t . Szavaiból tisztelet és vonzalom áradt Babits 
felé. Hosszabban beszélgettünk még előttünk fekvő ú j kötetéről, amelybe kérésemre ked-
vesen, fanyar mosollyal, írta be nevét. 

Babits ezúttal előttem érkezett meg a díjkiosztáshoz. Izgatot tan járt fel-alá, sápad-
tan, csapzott hajjal, ahogyan ilyen alkalmaknál szokása volt. Amikor József Attilát meg-
pillantottam, Babitshoz fordultam : „Bemutassam?" „Szükségtelen, már kezetfogtam vele". 
A díjkiosztás után a Vadászkürtben gyűltünk össze. A közös vacsorán az előző év díja-
zott jai is résztvettek. Babits betegsége miatt akkor a Baumgarten vacsora elmaradt. Ennek 
emlékét őrzi az 5. facsimilén látható, Török Sophie kérésére az összes jelenvalók által 
aláírt lap. Vacsora után Babits — ki a patkóalakú asztal közepén háttal ült — hirtelen fel-
emelkedett, (nem szokta máskor), körülnézett és egyenest ama asztalszárny felé t a r to t t , 
ahol József Attila ült. (Én a másik szárnyon szemben ültem, Weöres Sándorrra! és Gelléri 
Andor Endrével szemközt.) Helyet kért mellette. Hosszasan beszélgettek, mint jó ismerő-
rősök, akik rég nem látták egymást. Ügy ahogyan azt József Attila a szénatéri villamoson 
„el tűnődve" képzelte. És ahogyan illett ahhoz, akiben az Intelem vezeklésre ezekben a na-
pokban érlelődött. (Január 31-én, két héttel a Baumgarten est után említette már nekem 
új versét, mint összetartozót a Csillag utónnal és az Elbocsátott vatf-dal). Hogy miről folyt 
közöttük a szó, arra csak következtetni tudunk József Att i lának Hódmezővásárhelyről 
1935. augusztus 18-án írott, a 6. facsimilében közölt leveléből, amely így hangzik : 

17 Teljes dokumentációt talál az olvasó Gellért Kortársaim c. könyvének 269—274: 
oldalain, a kérdésre világot vető, hozzá írt Babits-levelekkel. Az utolsó levél egyidőben kelt 
a fentiédezttel. Rezümálja a történteket. „Nekem fá j : — írja Babits — sokáig jóbarátok 
voltunk s mint írót ma is sokra becsülöm. De mit gondoljak róla, mint emberről ezután. Amikor 
elégtételvételéről beszél, szinte azt kérdem : őrültség-e vagy zsarolás?" Ez Gellért közlésére 
alludál, hogy Kosztolányi „idézni" akar ja Babits egy fiatalkori levelében Adyra te t t lekicsinylő, 
pajkos megjegyzését. Bizonyára Kosztolányi is megfelejtkezett arról, — amit Babits 'még 
1911-ben, — FöldesyGyula Petőfi tanulmányának bírálatában (Ny. 1911. II. 864. o.) leírt. 
„Amit Adyról ír a szerző, hogy a ma legnagyobb költő/e és legigazabb magyarja — abban való-
színűleg egészen igaza van ." Ehhez a véleményhez,-tudjuk, Babits hű maradt. 
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„Igen tisztelt Uram ! Bocsánatát kérem, hogy eddig nem jelentkeztem, de nem is lett volna-
sok értelme. Az a különös dolog történt velem, hogy saját szemem láttára átalakulok, és ennek az 
átalakulásnak a valódiságát még alig tudom megfogni. így nem is igen írtam, inkább csak „fo-
gásom" ellenőrzése végett próbálkoztam mint a gyermek, aki hallgat ugyan a szóra, hogy éget 
a tüzes kályha, de azért kísérletet tesz, hogy megérintse, megismerje. Ezek a versek is, amelye-
ket itt küldök, ilyen próbálkozások. Szeretném, ha Önnek tetszenének, én nem vagyok egészen 
biztos bennük. A hónap végén megyek Pestre, s ha nem lenne terhére, fölkeresném. Minden-
esetre fölhívom telefonon s akkor az alkalmas időt is megkérdezem. Engedje meg, hogy tisztelet-
tel és szeretettel üdvözöljem." 

E levél írójának a Magademésztő versből általunk már ismert, teljesen megváltozott 
érzületét muta t ja . Bizalmas közlés, műhelyének benső dolgairól. Tanítványi hang a Mes-
terhez. Először zárul a meleg köszöntés szavával. 

'Babi ts a levéllel hozzá beküldött verseket Esztergomból továbbí tot ta Gellértnek 
a szerkesztőségbe egy levél kíséretében, a melyet a Kortársaimban olvashatunk (321. o.). 
„A „Mint a gyermek" címűt okvetlen hozzuk le e számban" — írja Babits. Gellért a követ-
kező levéllel válaszolt : „1935. VIII. 23 . . . József Atti la két versét is nyomdába ad tam: 
Igazad van Mihály, a „Mint gyermek" c. mindenesetre hozzuk ebben a számban, de ha 
akarod, a másikat is." Ez „A] bún" volt, amely egyidejűleg jelent meg a Nyugatban (1935.11. 
176. o.). (Utolsó során a költő később vál toztatot t : „a bűn kétségtelen" helyett a kötetben 
„ki él, segít nekem" áll.) Babitsot a szokatlanul kategorikus kívánságra nemcsak a vers 
szépsége késztette. Megértette, hogy az róla és hozzá szól. 

József Attila imént közölt levelének utolsó passzusa arra enged következtetést, hogy 
Babits a Baumgarten-esten nemcsak verset kért tőle a Nyugat számára, de fiatal költőtár-
sához {ily közelségbe is került, hogy őt ot thonába meghívta. Török Sophie elbeszélésé-
ből tudom, hogy fel is kereste őket, — ahogyan levelében jelezte ; neki virágot is hozott. 
A jelek szerint a két költő közti kapcsolat barátkozó jellegűre fordulásának nem volt aka-
dálya több. És a Baumgarten-alapítvány krónikása is elmondhatná ma, hogy kötelessé-
günket teljesítettük, ha valami ármánykodó szellem a történésnek más irányt nem szab. 

Mint minden évben, 1935-ben is, november közepén megkezdtük tanácskozásainkat 
a következő évi díjról. Első ülésünkön, december 2-án, még részt vet t Kosztolányi is. (Azu-
tán utazott a Tátrába). Díjra javasolta Kassákot, József Atti lát . Babitscsal egymásközt 
úgy határoztunk, hogy annak a két fiatal költőnek, aki az előző évben a jutalmat kapta , 
ebben az évben kiadjuk a díjat . És Kassák díjára is egymás között megegyeztünk. Babits 
Kosztolányi fele forduló tekintetével kifejezte egyetértését, de megjegyezte, hogy olvasva 
Kassák életregényének utolsó kötetét , csodálkozott, hogy az „ügyész" a proletárdiktatúrá-
ról szóló részt nem inkriminálta. Később derült ki — amiről még szó lesz — hogy az eljárás 
emiatt Kassák ellen már folyt is. Ezen az ülésen még nem volt tudomásunk — Babitsot csak 
később figyelmeztették rá — hogy A Reggel november 25-i száma egy verset hozott a Napi 
hírek élén, József Attilától, az Én nem tudtam címűt, ezzel az ajánlással : „Babits Mihály-
nak hódolattal". A vers egyidőben keletkezett a Babitsnak augusztusban beküldött két vers-
sel. Közös forrásuk a költő „ b ű n t u d a t a " és önmagának „feloldozása". (pontos keltét ismer-
jük a Kelet Népe 1947. évi József Attila — számában közölt kézirat-facsimiléből : 1935; 
augusztus 7.) Később egy véletlen utcai találkozásunkkor, amikor a költő már a Káp-
lár utcában lakott — sajnálkozásomra, hogy nein adhat tuk neki idén ki a díjat , kesernyé-
sen jegyezte meg : ő maga sem érti miért jelent meg ez a vers csak hónapok múlva, holott 
azt még szeptember elején felvitte A Reggel szerkesztőjéhez. Jószándékból tette-e a szer-
kesztő, mert hatásosabbnak vélte a közzétételt a Baumgarten-díj döntésének napjaiban, 
vagy nemtörődömség volt-e az oka, ki tudná ezt ma már megállapítani? 

De különös története van a vers-ajánlásnak is. Tudomásomat egy szemtanútól 
I. P.-tól szereztem 1956. nyarán. József Attila a verset mielőtt A Reggel-hez felvitte, barát i 
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körben megmutat ta . Rábeszélték, hogy dedikálja Babitsnak, akkor biztosan megkapja a 
dí jat . József Attila szabadkozott . De Kosztolányi szavára megtette. Az eset elmondója arra 
is emlékezett, hogy a társaságnak egy nőtagja a kezét fogta, hogy csak írja oda a „hódolat-
ta l"- t is. (Bárcsak lett volna barát , aki visszarántja kezét A Toll-cikk írásától.) A barátok 
a legjobbat akar ták, de nem számoltak Babits karakterével. Bizonyára nem is ismerték 
a Baumgarten-vacsorán és azóta történteket . 

December 16-án ta r to t tuk ezévben utolsó ülésünket. Az előző napon — vasárnapra 
esett — délelőtt döntő tanácskozásra ültünk össze. Babits ekkor közölte velem, hogy meg 
kell változtatnia korábbi elhatározását (szó szerint idézek). „Úgy érzem, éppen most nem 
adhatom ki a díjat József Att i lának. Bizonyítékot szolgáltatnék önmagam ellen azok szá-
mára, akik állít ják, hogy csak annak adok díjat , aki hódol nekem". Akik József Att i lát rá-
vet ték az ajánlásra valóban így gondolkoztak, és ez volt a közfelfogás is18 Babits okfejté-
sét így folytat ta (szószerint) : „ Ju t a lma t adhatok, azt már tavaly is megkapta. Erre л е т 
mondhat ják , hogy a hódolat fejében kap ta tőlem." De akkor Weöres Sándornak idén szin-
tén csak jutalmat adhatunk — feleltem. Hogy igazságot tegyen közöttünk, á tkér tük Schöpf-
lint, aki a közelben lakott.19 Benne Babits feltétlenül megbízott. Weöres Sándornak díjat 
adni, eltökélt szándéka volt. A fiatal dunántúli költőt joggal tekintet te tan í tványának, kinek 
Hangját a „legifjabb" nemzedékből : hűségnyilatkozatnak érezhette. (1. Ny. 1935. II. 384.) 
Schöpflin igazat adott Babitsnak, hogy ezúttal ne adja ki a dí jat József Att i lának, 
és megerősítette őt abban is, hogy Weöres Sándornak a díjat kiadja . Izgalmas vitatkozá-
sunk közepette, vasárnapi látogatóként váratlanul betoppant egyik tanácstagunk, Rédey 
Tivadar, akit Babits mint versértőt sokra becsült. Tőle csak azt kérdezte meg: nem tar taná-e 
korainak a díjat Weöres Sándor számára? Az meggyőzően fej tegette, hogy semmiképpen 
nem. így eldőlt az ő díjának sorsa. Azért, mert József Atti lának a díjat idén nem ^adhatta 
ki Babits, nem akar ta megrövidíteni a másik költőt. Ebből a szempontból igaza is volt. 
(És méginkább igaza lett, ha az ezzel a díjjal lehetővé te t t keleti utazásnak a fiatal Weöres 
költészetét megtermékenyítő hatására gondolunk). 

Egyedül maradtunk. Én arra kértem Babitsot, mellőzzük akkor József Atti lát idei 
döntésünknél. Azt fogja érteni, hogy miért nem adha t ta ki Babits neki a díjat idén. De bajo-
san azt, hogy miért kap csak jutalmat , amikor egy hozzá képest kezdőnek tekinthető költő díjat . 
Szószerint ezeket válaszolta : „De én mindenkép akarok ra j ta segíteni, többel, mint egyszerű 
segéllyel. És erre nincs más módunk" . (Valóban nem volt más lehetőség erre). „Te nem 
tudod, hogy ő milyen szegény" (Babits t ud t a az első segélykérő levélből). „Meg fogom neki 
magyarázni, hogy ki akar tam adni a díjat , és hogy miért nem adhat tam ki idén neki.20 

18 Idézem József Atti la első életrajzíróit. „Fiatal emberek már minden sorukat úgy írták, 
hogy a költő behunyt szemmel is lássa, betapasztott fülekkel is hallja hódolatukat, áhí ta tukat , 
személye és műve i r án t " (308.) Németh Andor pedig ezeket í r j a : „Babitsnak életszükséglet 
volt a hódolat. Már azt is rossznéven vet te írótársaitól, ha nem tömjénezték elég szorgalmasan" 
Ők is — mint nagyon sokan — tévesen ítélték meg Babitsot. Amit emberi hiúságnak véltek, az 
a művész vágya volt a viszhangra. Avatat lanok dicsérő szavát közönnyel fogadta, minden hízelgés 
visszatetszészt keltett benne. Hiú emberre más hatása lett volna a hódoló versnek. 

19 Schöpflin neheztelése József Attilára A Toll-cikk miatt , amiért őt a Nyugatban 
(1930. I. 764. o.) „a támadók legalja" közé sorozta, később sem szűnt meg. Maga mondta el 
nekem, hogy József Attila kérte őt egyszer, békítse ki Babitscsal, de ő kitért ezelől. Irodalom-
történetében még rezerváltan és nem értéke szerint írt róla, csak később (Ny. 1940. 313. o.) 
vallotta be „mély elszomorodással", hogy „ilyen tehetséget így elhagyott kallódni a világ. 
Mindnyájunknak oka van egy kis lelkifurdalást érezni". 

20 A Babits archívum" őrzi kézzel írott levelemet, melyet a vasárnapi megbeszélés 
után, aznap délután még e l ju t ta t tam hozzá. Javasol tam az évdíjak számának csökkentésével 
négy fiatalabb költőnek magasabb összegű jutalomban való részesítését. Babits azonban az 
utolsó órában nem akart változtatni eredeti elképzelésén és eltérni az alapítvány addigi szoká-
sától, hogy az évdíjak száma legalább hét legyen. 
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Babits azt hit te — mondta is —, hogy akik nem ismerik a döntés hátterét , ebből arra követ-
keztetnek csak, högy néki többet jelent Weöres Sándor költészete azokénál (hárman vol-
tak a f iatalabb nemzedékből) akiket csak jutalomban részesített. Emlékszem még szavára, 
amit szemevillanása és magafelé muta tó kézmozdulat kísért: „nekem ez a költészet az iga-
zibb." De nem gondolt arra, hogy ugyanazok, akikről feltételezte, hogy a díj odaítélését, 
a hiúságát kielégítő hódolóvers jólkiszámított hatásának fognák beállítani, a József 
Attila hátrányára te t t distinkciót a hiúságában megsértett hatalmasnak a bosszújára 
fogják visszavezetni. (Életrajzírói így is fogták fel. Fövényné már az első jutalomban 
is a „megalázás" célzatát látta. id. h. 152. о.) És arra sem gondolt, hogy még a jószándé-
kúakat is kétkedővé teheti, nem maradt-e mégis lelkében — emberileg érthetően — valami 
fulánk elhatározásának rugójaként. Csak aki érzékelhette Babits meghökkenését a várat -
lan fordulatnál, ki nem mondott gyanújá t , majd küzdelmét önmagával, lehetett meggyőzve 
akkor teljesen, hogy szándéka tiszta és egyenes, a szava igaz voit. És valaKi még : — maga 
József Attila, azután, hogy Babits vele beszélt. De ma így kell ítéljen, ha nem elfogult, tole-
renciát és tárgyilagosságot példázó történetünk minden olvasója. 

Kosztolányi nem vet t részt december 16-i ülésünkön. Később jött csak haza a Tá t -
rából. Telefonon tá jékozta t tam őt Babits döntéséről, és annak indokáról. Elnémultan hall-
gatta. Vájjon gondolt-e arra, hogy ifjúkori bará t já t mégsem ismerte jól. Cs. Szabó nevénél, 
aki József Attila helyére került , helyeselt. Kosztolányiné leírta emlékezésében a díj elmara-
dásának férjét lesújtó hatását . 

J anuá r 18-án Az Est-ben, mely a ki tüntetet tek névsorát szokás szerint először hozta, 
olvasható volt Fodor József nyilatkozata, ki visszautasította a néki is másodízben szánt 
jutalmat . Együt t mentünk az ünnepélyes díjkiosztáshoz Babitscsal. „József Attila sem fogja 
elfogadni" — mondom. Babits : „De elfogadja. Beszéltem vele. El is fog jönni." Nem kér-
deztem tovább. József Attila Baumgarten-díját ekkor már úgy fogtam fel : mint a kette-
jük ügyét. 

József Attila eljött ünnepélyünkre és a Vadászkürt-be is, ezúttal szük körben (kerek 
asztal körül) ta r to t t vacsoránkra. (Török Sophie jegyzeteiben megtalálható a jelenvoltak 
névsora). Ott ült közöttünk, résztvett a társalgásban, kedvesen, fanyarul, sértődöttség jele 
nélkül. A latin költőre gondolhatott : Vertumnis quotquot sunt natus iniquis. Arra, hogy neki 
az életben semmi sem sikerülhet, 

9 

Döntésünket az 1936. évi Baumgarten-díjról a kultuszminisztérium vonakodott 
tudomásul venni. Változtatásokat kivánt. Az alapí tvány felügyelete akkor kezdett szigo-
rúbbá válni. De a rendőri ellenőrzés még csak a díjak részesítettjeire vonatkozott , jutalmakra 
csak a következő évtől ter jedt ki. Kassák díjának kiadását a miniszter eltiltotta, mert ellene 
izgatás címén (utolsó életrajz-kötete miatt) eljárás folyt. Hiába volt Babits erélyes ti l ta-
kozása a jogtalanul gyakorolt vétójoggal szemben, — hisz Kassák nem volt még jogerősen 
elitélve. Egy nappal a díjkiosztás előtt a minisztert helyettesítő államtitkár megkísérelte 
„bizalmas értesülés a lapján" Illyés Oyula díját is elgáncsolni. Schöpflin ellen is volt észre-
vétel, fia „kommunista bűncselekménye" miat t . Vas István jutalmát Babits csak úgy tud ta 
menteni, hogy a nyilvánosságra való hozatalról lemondott. József Attilára ugylátszik akkor 
még nem figyeltek fel. Neki a jutalmat kiadhat tuk, noha két priusza is volt, kisebb pénz-
büntetések a Sallai—Fürst proklamáció és a Lebukott miatt . Ha díjat akar tunk volna neki 
adni, alighanem letiltják. 

1937-ben ünnepeltük az Alapítvány tíz éves fennállását. Az ezévi döntésnél arra, 
törekedtünk hogy a felügyeleti hatóságnak ne lehessen „jogcíme" a beavatkozásra. Az előző 
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év tapasztalatai után nem sok reményünk lehetett, hogy József Attilának kiadható lesz a 
díj. A testületben sem javasolta senki őt. (Őrzöm Babits sajátkezű jegyzéseit a tanácsadó-
testület jelöléseiről.) Kosztolányi igaz, nem élt, de voltak mások a tagok között, akik akkor 
már nagyra ta r to t ták költészetét. 

A döntő ülésre ez alkalommal is együtt mentünk Babitscsal, a mai József Attila 
utcában. „Engem bánt a lelkiismeret József Attila miat t . Tavaly megígértem neki a dí jat , 
kellene valamit t ennünk" — szólalt meg Babits, amikor az alapítványi ház közelébe értünk. 
„A testület megkérdezése nélkül nem adhatunk neki díjat , hisz senki nem jelölte. Szavaz-
tassuk meg erről is tanácsadóinkat. Állítsuk szembe József Attilát Hevesi Andrással, aki 
várhat még, nem is szorult rá különösebben". Kizártnak látszott, hogy többséget ne 
kapjon. Az ülésen Babits terjesztette elő titkos szavazásra a kérdést, és maga jegyezte 
a szavazatokat. Facsimilében (7.) közlöm erről feljegyzését. József Attila hét szavazat 
közül csak hármat kapot t . (Sík Sándor és Kárpáti Aurél közléséből tudom, hogy ők reá 
szavaztak ; a harmadik szavazat Elek Artúré lehetett , ki a következő évben díjra a jánlot ta 
is.) így tör tént , hogy József Attila ismét elesett a Baumgarten-díjtól, pedig tud juk (Vágó 
Márta emlékezéséből I . T . K. 1955. II. 194. o.) hogy ő és barátai ezúttal biztosra vet ték. 

Ebben az időben József Attila már a Szép Szó-nak volt a szerkesztője. Ott ad ta ki 
műveit. A Nyugathoz 1935. szeptember óta (az említett két vers után) nem küldött többé 
verset. Bizonyára hasonló okból mint amely visszatartotta a Válasz-tói. (József Jolán id. 
mű 334. o.) Babits ellenben a szerkesztők felkérésére megírta a Szép Szó számára esszéjét 
Széchenyiről (1936. júniusi szám). 

Babits úgy érezte, József Attilának nem maradhatot t adósa a megígért díjjal. De 
egyébként is az volt az alapítvány gyakorlata, hogy aki a szavazásnál előző évben kiesett, 
a következő évben a díjban részesült. Döntésünket Babits közeledő műtétére tekintettel 
abban az évben jóval korábban hoztuk meg a szokottnál, és fel is terjesztet tük már a mi-
nisztériumhoz, amikor József Attila tragikus halála megdöbbentette az egész magyar vilá-
got. Tettének elkövetésétől nem ta r to t t a vissza a végre elért Baumgarten-díj ténye, amely-
nek híre tudtommal hozzá még eljutott . A minisztérium leiratban hívott fel, hogy mást 
jelöljünk helyére, és egyben vétót emelt egy fiatal költő jutalma ellen. A leirat (25 120/1937. 
ein. В. sz.) súlyos szavakkal ró t t a 'meg az alapítványt , amiért „nemzetellenes tendenciát" 
követ. Hangjából következtetnünk kellett, hogy hasonló eset megismétlődésénél autonó-
miánk felfüggesztésére gondolnak. Nem kétséges, hogy ez az éles figyelmeztetés nem Zelk 
Zoltán jutalma miat t tör tént , hanem az osztályharcos proletárköltő díjazása miat t , aki-
nek költészetéről halála után, — a hírlapi közlésekből — a kultuszminisztérium is már tu -
domást szerzett. Ali ragaszkodtunk s tá tutumaink értelmében ahhoz, hogy József Attila 
hozzátartozóinak a díj egy részét temetési hozzájárulásként kiadjuk, és megtagadtuk 
helyének betöltését mással. A halott költővel szemben nem emelhetett a minisztérium vé-
tót . így József Attila a Baumgarten-alapítvány 1938. évi díjazottjai között szerepel. 

József Atti lának szomorú eltávozása után Babits két megnyilatkozásáról kell még 
emlékeznem. 1940. decemberében őt látogató fiatal irodalomtörténészek jelenlétében (Bóka 
László mondta el nekem) szóba került, hogy kik azok a költők, írók, akiknek hatása legin-
kább érvényesül az ú jabb nemzedékre. Ez arra az időre esett, amikor a költő hetek néma-
sága után váratlanul visszanyerte hangját rövid időre. Szóba kerüit József Attila is, és akadt 
a jelenvoltak között aki kétkedve, sőt, aki f i tymálva beszélt költészetéről. Talán azt hitték, 
Babitsnak kedvesen. Az egy ideig hallgatta a vi tá t , majd leintette őket. Suttogva annyit 
mondott : „Nagy költő". Aki tudja , mit jelentett ez a szó Babitsnál, mily soká tar to t t , míg 
Tóth Árpádról ezt leírta, s mily keveseknek adta meg ezt a megbecsülést — csak az tud ja fel-
mérni szava jelentőségét. 

A második megnyilatkozás ismert, az írók két háború között előszavából (11. o. „ Jó -
zsef Attila szegény maga tet te ezt számomra nehézzé", (t. i. hogy róla írjon.) Van, aki ebben 
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csak annak bizonyítékát látja, hogy Babits az 6t ért támadást elfelejteni nem tud ta (Kri-
tikai kiadás III. i. h.) Nekem maga a tény, hogy nem bocsátotta útra utolsó könyvét, (az 
előszó az utolsó hetek írása volt) anélkül, hogy abba ne írta volna le József Attila ne-
vét — többet jelent a sorok között. Hogy gondolt reá és lett volna róla mondanivalója. 
De amire gondolt, — amit megírt volna, magával vi t te s í r jába — mint nem egye-
düli t i tkát ennek a tragikusan színezett literáris történetnek. 

Hogy történetünk eredményeit összegezzem, ahhoz reflexiókat fűzzek — nem lát-
tam szükségesnek. Tanulságait le t u d j a vonni az olvasó maga. Csak egyre szeretném leg-
újabbkori irodalmunk kutatóinak és mindazoknak figyelmét felhívni, kik az emlékezés 
jogán vagy más okból, hogy e korszak irodalomtörténetéhez hozzászóljanak; hivatot tnak 
érzik magukat . Tekintsék ezt a történetet példázatnak arról : mily hamis elképzeléshez és 
igazságtalan ítélethez vezethet rendkívüli művészegyéniségek, kivételes szellemi nagyságok 
magatar tása fölött a bíráskodás, — szándékosan kerülöm a jelen esetben helyénvaló szo-
kásos szót, — külszín, meztelen tények alapján, vulgáris élet tapasztalatokból merített kö-
vetkeztetéssel, — egy megváltozott világkép szemszögéből nézve emberi alkatok sajátos 
törvényeit, akaratuk sorsszerű változatait . Vajon feladata-e az utókornak ítélőszéket tar-
tani nagy költőik „pörös" ügyében, amit azok egymással egyszer elintéztek már? Nem az 
lenne az első, aki tiltakozó szavát felemelné, — kinek emléke ürügyén történt , hogy egy-
más mellett említtessék ellenségeként az őt eltanácsoló szegedi professzorral : Babits Mi:-
hály? Nem ama nagy költőnk szavaira kell-e inkább hallgatnunk, akihez hasonlón 
gondolkozhattak maguk a kései költő-utódok : „A maradék írói harcainkat nem fogja is-
merni, neveinket békés gondolattal nevezendi egymás mellett, ha korunk énekeseire 
visszaemlékezik. Emberek valdnk ; miért szégyelnők azt? az élet útjai keresztüljárnak egymáson ; 
s leggyakrabban elveink szentsége sem oltalmazhat meg akar tévedéstől, akar félreértéstől : de a 
sírdomb békesség laka ; a küszöbén emberi érdek nem léphet be".., 

433 


