
„Franyó végigvezet az úton, amelyen naponta járt Ady. Ennek az útnak köz
ponti élménye a Hunyadi-vár, amelynek az ablakából 1514-ben a parasztból lett Bakócz 
Tamás biborosérsek összevont szemmel nézte a parasztból lett Dózsa György kegyetlen 
megégetését. Perzselte-e az orrát az erdélyi paraszthó's húsának szaga? 

Nem vallott erről. 
De Ady vallott. 
ő t perzselte. Ő vállalta a megégetett Dózsát. Mit mondjunk többet? 
A tüzes trón helyén ma egy kőbevésett szende Szűzmária mosolyog. Vajon nem 

kérdezte meg tőle a nehéz gondolatokkal viaskodó Ady: mit tettél azokért, akik harap
ták a meggyötört vezér húsából? 

Semmit, nyilván semmit, hiszen ennek az elfinomított arcú szűznek egész életé
ben a saját fiára kellett gondolnia." 

Ady ebben az időben még nem sokat törődött Dózsa Györggyel. Négy Dózsa-verse * 
közül az első kettő (Dózsa György lakomáján és Dózsa György unokája) csak 1909-ben Az Illés 
szekerén c. kötetében Az utca éneke ciklusában jelent meg. Ha Dózsa alakja előbb is foglalkoz
tatta volna, ennek nyoma lenne korábbi költészetében. Az impulzust nem a temesvári emlék, 
hanem egy Dózsa-családdal való rokonság adta neki. Ady maga is említi, hogy a Visky-család 
révén rokonságban volt a diósadi Dózsa-családdal.37 Erre a rokonságra utalhat a Dózsa György 
unokája c. versének első két sora: 

Dózsa György unokája vagyok én, 
Népéért síró, bús, bocskoros nemes. 

Az eddig előkerült forrásokból: kéziratos dokumentumokból és a temesvári sajtóban 
megjelent Ady-cikkekből ennyit tudtunk megállapítani a fiatal Ady temesvári tartózkodásáról. 
Bőven éltünk idézetekkel, elsősorban azért, mert az anyag nehezen hozzáférhető, s kívánatos, 
hogy ezeket a szövegeket a további kutatás használni tudja. A kutató munkát nem fejez
tük be ezzel a tanulmánnyal, s ha további igyekezetünk számottevő eredményeket hoz, arról 
is be fogunk számolni majd az Irodalomtörténeti Közlemények lapjain. 

Komlós Aladár 

ADALÉKOK A NYUGAT ÍRÓINAK MÜVEIHEZ 

Karinthy Frigyes, Kosztolányi és az Izé 
Karinthy Frigyes életrajzíróinak elkerülte figyelmét az így írtok ti szerzőjének egy korai 

irodalmi szereplése: hogy felelős szerkesztője volt az Izé c. élclapnak, mely 1909. okt. 15-től 
1910. jan. 7-ig élt. Pedig az Izé mint az egykori gazdag magyar élclapirodalomnak és a század
ele ji magyar szellemi kivirágzásnak rövidéletű, de rokonszenves emléke, önmagáért is megérdem
li, hogy számontartsuk. Főszerkesztőként Paulini Béla jegyezte a lapot, felelősként Carinii, 
(így!) Munkatársakul Ambrus Zoltánt, Heltait, Kosztolányit, Molnárt, Szép Ernőt, Szinit, 
Szomaházyt ígérte, rajzolói Egri (így!), Gulácsi (így!), Gara Arnold, Gyenis, Kubinyi, Oláh 
Sándor, Petz Margit, Perlroth Csaba, Tipari Dezső, Ruszti Gyula, Vészi Margit, Vadász Miklós 
voltak, olyan művészgárda tehát, aminővel magyar élclap sosem dicsekedhetett; a laptitkár 
Turcsányi Elek. 

Irodalomtörténetírásunknak általában az eddiginél jóval nagyobb figyelmet kellene 
fordítania régi élclap jainkra, a múlt század 50-es évei, tehát száz év óta legjobb íróink gyakran 
feledésbe merült írásai bujkálnak hasábjaikon. Karinthy az Izében jelentette meg (-inti) 
álnéven A kis Szüzeit c. paródiáját s több folytatásban név nélkül A Csömöri úttól egészen a 
Filatóri-gátig c. Verne-paródiáját, Kosztolányi Wedekind Az 'én síremlékeim c. versének fordí
tását és A vicéné c. szép költeményét, amely fejlődésének érdekes dokumentuma s részvét
melegített realizmusával már mintegy kései novelláinak ígérete. De a műtörténet sem mel
lőzheti — többek közt — Egri József Meunier-re emlékeztető, többnyire proletárokat ábrázoló 
erőteljes rajzainak számbavételét. . 

Az Izé fényes munkatársi gárda ellenére egy negyedévi fennállás után megszűnt, 
nyilván mert nem bírta a versenyt népszerű riválisaival: a Gábor Andor szerkesztette borsos 

37 FöLDESSY GYULA: Ady minden titkai. Ady-kommentájrok. Budapest 1949. 77. 
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humorú Fidibusszal (amelybe Karinthy, Ambrus, Heltai, Molnár, Szomory, Kosztolányi, Szép, 
Kemény Simon is dolgozott) és a politikai élclapokkal, mint pl. a nagymultú, jólszerkesztett 
Borsszem Jankóval. Az Izé ui. tartózkodott mind a malackodástól, mind a harcos politikai 
gúnyolódástól. Paulini nov. 12.-én úgy is jellemzi: „A lap modern, de szigorúan családi jellegű 
és az is marad", dec. 17-én pedig: „Az Izé nem üzleti vállalkozás, hanem szellemi részvény
társaság.". Csakhamar rá kellett! eszmélniök, hogy az ő ártatlan és ártalmatlan „családi" 
humoruk nem kell a közönségnek. A karácsonyi számban Paulini az Izé nevében már aggoda
lommal kéri az olvasók támogatását és megvallja: „Telve aggodalommal és mégis reménykedve 
adtuk közre ezt a felhívást: Aggódunk, de nem a magunk életét fél t jük!. . . a lapot féltjük. 
Féltjük a szemünk fényét." „Nem számítunk a széles rétegekre, de igenis szükségünk van 
minden kultúremberre* aki él e hazában. Mindegyikre az utolsó szálig!" A felhívás hasztalan 
volt: az Izé 1910. jan. 7. után nem jelent meg többé, legalább is az OSzK-ban, ahol könyvtá
raink közül a lap egyedül található, az ekkorról keltezett búcsúszó nélküli szám az utolsó. 

Izé, 1909. november 5. I. évf. 

, A vicéné * , , 

(Verses jegyzetek egy budapesti költő naplójából) 

Egy pesti bérház aszfaltudvarába 
Gyakran lenéztem csendes alkonyórán, 
Mikor az agy a munkától kifárad 
És unjuk az írást, az olvasást 
S a fáradott szem is bámulni vágy csak: 
És ekkor a kert szürke négyszögén 
Egy furcsa borzas lény ötölt szemembe — .,;.,.•. 
Oly ismerős és mégis ismeretlen — 
S töprengve gondolkodtam ott magamban, 
Hol láttam őt? ki ő? és mit csinál? 
Töprengve gondolkodtam életéről, 
Kis barna arca, búbos kontya, púpja 
A megszokottság bánatát lehelte 
És fúrta oldalam a bús titok, 
Minő lehet az ő kis élete? 

Ő a vicéné. A szemét cherubja, 
Piszoktündérke, Porseprőkirályné, 
Kétségtelen, nem érdekes ma már — 
Divatja-mult sujet, rossz Zola-téma — 
S mi engem illet, most is jobb szeretnék \ 
Lebegni halk, szimbolikus ködökben, ;.: 
Elhagyni a szemétgödör-poézist 
És nagy vörös hattyúkról énekelni, ;, 
Mik csendben úsznak álmatag tavon, 
Vagy aranyos versekben ünnepelni 
A bús leányt, ki messze-messze innen 
Fejemre gondol s kósza életemre 
S az alkonyi csendben teát kavargat. 
De mit tegyek? Úgy fáj az élete, 
És most e percben, most, hogy észrevettem, 
Bus lyra lesz ez az idegen élet 
És összeolvad a szemét s a köny. 

Egyszer, hogy ébredtem, reggel korán, 
A szürkülő lépcsőn elémbotolt, 

'Vígan söpört, súrolt, törölgetett 
S rikácsoló torkából dal szakadt ki. 
Csak így hajnalba jár a folyosón, 
Mert máskor ez a márványterület, 
E szobros és színes üveg-fedett, 
Tükrös, virágos, szellős palota 
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Szegénynek terra incognita volt. 
De ilyenkor dalolt, mint árva pinty, 
Oly bánatosan, öntudatlanul, 
Hogy aki félfüllel hallotta és továbbment, 
Kertekre gondolt s messze utazásra 
És egy kicsit szomorúbb lett talán. 

Aztán, hogy a nap odavilágolt, 
Eltűnt e helyről és nyoma veszett. 
Mit tett e közben? Isten tudja csak. 
Szuszogva a szemét között kapirgált, 
Piros vasalót lóbázott az éjben, 
Fületlen gombokat rendezgetett, 
Rossz gyertyacsonkokat gyűjtött csomagba, 
Tollászkodott és rongyokat csavart. 
Vagy hogyha az utas vonatra készült 
S más nem akadt, a súlyos táska-rajjal 
A lépcsőkön szorgalmasan farolt 
S lihegve vette el a pár hatost, 
És nyelvkiöltve kotródott tovább 
Hunyász alázattal, oly lomposan, 
Mint ki megszokta, hogy már rá se néznek. 
Télen pedig, dér-esős délutánon, 
Négy és öt óra közt, hogy fönn az égen, 
A hófehér telefondrótok alján, 
Mint halk ívlámpa ég a kora hold, 
Az égre nézett s eszelős dalokkal 
Idézte a bús téli éjszakát. 
Ha meg elunta e suta merengést, 
A kis benyílónál olvasgatott 
Vén színlapot, bús ujsághulladékot, 
Vagy egy elhasznált villamosjegyet. 
De amint kellett, mindig megjelent, 
Hogy gyorsan és olcsón szaladjon el 
A rendőrért, bábáért, orvosért, 
Mert születésnél és halálozásnál, 
örömünnepnél és perpatvaroknál 
Elengedhetetlen nemtő a vicéné 
S szükség szerint pöröl, sír vagy nevet. 

Csak egytől tartott, a házmester úrtól. 
És este csendesen imádkozott 
A láthatatlanhoz és látta őt, 
Áz óriási, jó házmester-pétert, 
Aki bizonnyal jobb és szelídebb, 
Mint földi kollegája s csendesebb is. 
Lám ottan ül fenn égi trónusán. 
Káprázatosan sok a kapupénz, 
Kövér hasán egy irtó kapukulcs 
S körötte kedves, piszkos angyalocskák. 

Kis konty kacérkodott a feje búbján 
S biz'isten senki sem mondhatta szépnek, 
S bár a tisztaság papnője volt, 
Minden mosdástól idegenkedett 
S egész lényével mintegy ezt tagadta. 
De még se ölte a szerelmi böjt. 
A megszorult diák szerelmi kosztját 
Képezte néha hónap végivel, 
Hogy az öreg nem küldte még a gázsit 
S a húszéves tagokban állhatatlan 
Tombolt az élet vad, csikói kedve. 
Ilyenkor aztán este — s délben is — 
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A padláson, vagy hűvös félszer alján 
A konyhalétől még mindig csöpögve 
Előkerült a jutányos vicéné, 
S a pásztoróra után ő köszönt még. 

Éjjel pedig a kaput nyitogatta 
S álmatlan álmából búsan riadt, 
És már előre viszketett a talpa, 
Hogy meg se rikkant még a csengetyű. 
Lidércnyomásos volt minden éjszakája. 
Hiába nyílik néha csodaszépen, 
A kávéház ezüst virágival, 
A koncertekkel, forró premierrel 
Hiába, jaj hiába, ami szép, 
A színes esték, a fekete árnyak, 
Színház, utáni lomha kocsizörgés, 
S a bársonyos, muzsikás, altató csend. 
Neki az éj egy lázas berregés csak, 
Felrettenés, iszony és vacogás, 
Felkelni nyomba — hol a gyertya, lámpa? — 
És kaffogó papucsba menni, menni, 
Félig aludva a hideg kövön; 
Egy végtelenség ki a kapuig, 
Hol kék havon, dagadt piros szemekkel, 
Fázó talpakkal, nyugtalan topognak 
A gőzfürdőből hazatérő lumpok 
S sziszegve, káromkodva kotorásszák 
Szakadt zsebükből a bűs kapupénzt. 

Ki vette észre? Ugye senkise. 
Ki szólott hozzá csendesen: ki vagy? 
Ki kérdte tőle, hogy mikor búcsúzott, 
Mikor kiáltott sírva egy utolsó 
Jó éjszakát piszkos, kis életének? 
Ki nézett egyszer e fátylas szemekbe? 
Én belenéztem e bús ablakokba, 
Melyek nem tükrözik, mi van belül, 
Az ablakok mögött, csend-e, háború-e, 
Csak tej színűn derengnek reánk, 
Mint elhagyott házak vakablakai, 
És akkor láttam őt, hogy megy előre, 
Fanyar közönnyel hogy lép lomha útján, 
A porral, a szeméttel, a piszokkal, 
A kúttal, a seprőkkel összenőve, 
Míg elfelejti csendben a világot, 

És elfelejti csendben Önmagát. 
Kosztolányi Dezső 

Juhász Gyula és Karinthy Frigyes ismeretlen versei 
A Színházi Élet 1927. 28. száma Karinthy Frigyes bevezetésével „költői versenyt", 

igazában kis antológiát közölt a Margitszigetről szóló versekből, Ady Endre, Babits Mihály, 
Farkas Imre, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Kozma 
Andor, Somlyó Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád, Vargha Gyula és Zsolt Béla tollából. A versek 
közül ismeretlenségük és szerzőjük miatt kettőt kell kiemelnünk: Juhász Gyula és Karinthy 
Frigyes verseit. Karinthy évtizedes barátságban volt Juhász Gyulával (lásd Szegény Juhász Gyula 
c. nekrológját, Nyugat. 1937., 339. 1.), nyilván az ő gondolata volt verset kérni a Szegeden élő 
költőtől. Említést érdemel, hogy első pillanatra Babits Szeles délután a szigeti terraszon c. köl
teménye is ismeretlennek látszik, de ez Sziget és tenger c. kötetében már 1924-ben napvilágot 
látott Borús nap, de kezd már kiderülni címen; a Színházi Életbéli változatnak csak első másfél 
sora tér el a könyvben találhatótól, így hangzik: „Foglyok vagyunk ma, Vad szél a folyam 
felett a fákba kap . . " 
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MARGITSZIGET 
Ülök egy vén padon, hol a régi költő, 
Én ősöm ült, a mélázó Arany, 
E táj nagy álmokat virrasztva őrző, 
Áldott borúja, derűs árnya van. 
Smarag^os ék a Duna kék szalagján; 
A magyar isten boldog mosolya, 
Míg ide ér, szelíd dal lesz a zaj már. 
Az esti szélben zene száll tova. 
Költőknek fészke, szeretők tanyája, 
Itt vigaszát a bús szív megtalálja, 
Az álmok és a rózsák szigetén. 
Itt sétált szivarozva Bródy Sándor, 
S az öreg szálló komoly ablakából 
Látszik sok ifjú és édes regény. 

MARGITSZIGET 
Mondjak valamit én is a Szigetről? 
A sziget tűrhetően isteni, 
Mint festő, meglehetős észbontónak 
Volnék kénytelen festeni. 
Rendes körülmények között a költő 
Ilyet csak álmodni szokott, 
Hogy elbűvölőnek tartsam, ez ellen 
Nem találok semmi okot. 
Fenti szerény véleményekhez 
Támogatásul vagyok bátor 
Mellékelni a Tölgyekről szóló verset 
Arany J. középiskolai tanár tollából. 
Azonkívül kérem becsatolni 
Ady idevágó jegyzőkönyvét, 
Neki a sziget bevallotta 
Múltjának minden titkát és könnyét. 

Juhász Gyula 

Karinthy Frigyes 

Baöüs Mihály ismeretlen verse 
A Független Magyarország c. hetilap 1910. március 15-én, fennállásának 10 éves jubi

leuma alkalmából ünnepi számot adott ki, amelynek egyik része A Holnap c. kisantológia, 
Babits Mihály, Juhász Gyula, Miklós Jutka verseivel. Babitstól az antológia két verset közöl, a 
Mennyei színjáték c. ismert és az alábbi ismeretlen verset. A vers mélyen alatta van Babits 
átlag színvonalának, itteni közzétételét csak a költő teljes megismerésének igénye igazolja. 

VÁGY ERED 
Szép napok 
én napjaim 
fürödnek 
friss habjaim, 
új napok, 
új madarak, 
madarász, 
sóvárgalak; 
jöttök-e, 
jöttök-e már? 
A szívem, 
bús szívem vár. 

Napkelet 
napfogata, 
napszűzek 
víg csapata, 
szűz napok, 
száz nap után 
jertek el, 
vár palotám, 
vendégek, 
bús szívem vár: 
jöttök-e, 
jöttök-e már? 

Dús szívem, , 
bús palotám 
napkelet 
napvonatán 
vár nagyon, 
vár titeket; 
jertek el, 
mert eleped. 
Jöttök-e, 
jöttök-e már 
sok új nap, 
arany madár? 

Babits Mihály 
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Basch Lóránt 

A BAUMGARTEN-ALAPÍTVÁNY A VÉGRENDELETTŐL AZ ÉLETBELÉPÉSIG 

1. 

A Baumgarten-alapítvány története azzal a nappal vette kezdetét, amelyen Baumgarten 
Ferenc élete véget ért. Követve a természet törvényét és példázva az örökérvényű kauzali
tást, halála adott életet a nevét viselő és eszméjét testesítő intézménynek. 

A hirtelen halála megdöbbentette azokat, akik hazájában még emlékeztek reá. Különö
sen, akiket ígéretük kötött, hogy végakaratának érvényt szereznek. Ezt az ígéretet többé 
vissza se lehetett vonni. A feladat, mely elé Baumgarten halála egy napról a másikra állított, 
engem is készületlenül ért. De még inkább Babitsot, ki a megbízás elfogadásakor nem is tudta 
mily nagy és nehéz dotogra vállalkozott. A levél, amellyel Baumgarten őt alapítványa kezelő
jéül felkérté, fennmaradt, Babits válasza azonban már nem volt fellelhető. Arról csak annyit 
tudunk, amire az alapítvány tízéves jubileumakor még emlékezett. 

,,A tervezett alapítvány jelentőségét — mondotta akkor — nem sejtettem. Baumgarten 
vagyoni helyzetéről fogalmam se volt. De fiatalos külseje, paradox színt adott előttem annak a 
ténynek, hogy haláláról beszélt. Miért gondol a halálra — tűnődtem, hiszen talán fiatalabb, 
mint én. Ebben az értelemben is válaszoltam neki szándékosan könnyed, szinte évődő hangon. 
Egész tervét akadémikus ábrándként kezeltem, amelynek kivitelére valószínűleg úgy sem ke
rül a sor'. (Babits Mihály Ünnepi beszédei. 47.) 

A végrendelet elkészítése óta sohase gondoltam az alapítványra, arra hogy realitássá 
válhatik. Ma ezzel magyarázom magamnak, hogy nem is igyekeztem Babitshoz eszmeileg, 
művén keresztül se közeledni. Utolsó könyve, ami kezembe került, talán a Gondolat és írás 
volt. Képzeletemben ő úgy élt tovább, ahogyan évekelőtt egy alkalommal láttam. 1919 ápri
lisának egy koradélutáni órájában, a múzeumkörúti bölcsész-fakultás földszinti tantermének 
katedráján. Világirodalomról adott elő. Érces és ritmikus hangja évek múltán is emlékezetem
ben maradt. Az is, hogy hallgatóságával nem látszott keresni a kontaktust. Magábazárt 
aszkéta alakja szinte megközelíthetetlennek tűnt. 

így láttam őt akkor is, amikor Baumgarten Ferenc halálának hírére — ahogy az a 
végrendelkezésekor meghagyta mint aki melléje társul rendeltettem, a kapcsolatot január 20-án 
felvenni siettem. Szorongó érzéssel, hogyan fogadja majd az ország legnagyobb élő költője 
jelentkezésemet. Azt se tudtam, mit válaszolt Baumgartennek, amikor őt a tisztségre felkérte. 
Csengő női hang szólalt meg a telefonban. „Az uram Szekszárdon van, ott is marad még egy 
darabig." Amikor elmondtam jelentkezésem okát, Baumgarten halálát, Babitsné nyomban 
tudta miről van szó, és arra is emlékezett, hogy férjének egy ügyvéddel kell majd együtt
működnie. (Utóbb hallottam, barátaiknál tudakolták kilétemet, de azok sem ismertek.) 
Babits január 22-én érkezett meg Szekszárdról, a „déli vonattal" és másnap az esti órákban fel
keresett Balaton-utcai lakásomon. (Török Sophie naptári feljegyzése.) Nem az a lángoló tekin
tetű költő volt, akinek fogadására készültem. A hétköznap polgára, tanár ember. Apró léptek
kel, bátortalanul közeledett felém. Nevét a bemutatkozáskor nyomatékkal mondta. (Később is, 
valahányszor telefonon felhívott.) Ma látom csak, zárkózott lényét mennyire feszélyezhette a lá
togatás ismeretlen idegennél. Valakinek kívánságára, akivel személyesen igazában csak egyszer 
találkozott. Szokatlan ügyben, amelyről alig tudott még valamit. A hirtelen halál körülményeit 
kérdezte. Mikor elmondtam, hogy Baumgarten karácsony táján őt a lakásán kereste — látha
tóan bántotta, hogy nem találkoztak. Babits akkor a Tátrában tartózkodott, ahova Baum-
garten is üdülésre készült, útban Berlin felé. De ott is elkerülték egymást. A végrendeletet, 
amelyet'aznap délelőtt hirdetett ki a bíróság, felolvastam előtte. Csak egyszer szólalt meg köz
ben: „Ez megható, valóban megható." Amikor a végrendeletnek a „szeretve bámult magyar 
költőről" szóló intézkedését hallotta. Tájékoztattam a hagyaték nagyságáról. Távolról sem 
sejtette, hogy ily nagy jelentőségű dologról lesz szó. Beszélgetésünk félbeszakadt, amikor 
váratlanul megjelent az egyik Baumgarten-fivér, ki ismerte a végrendeletet, mely kizárta az 
örqklésből, sőt később kiderült, hogy már intézkedett is Németországban az ottani hagyaték 
záralávételéről. A távozó költőről, kit akkor már ellenfélnek tekinthetett, megjegyezte mégis, 
hogy „rokonszenves ember". 

Másnap, január 24-én délben, ahogy megbeszéltük, viszonoztam Babits látogatását. 
Intézkednünk kellett a temetésről, megbeszélnünk első lépéseinket. Babits maga nyitott ajtót, 
ahogyan szokta, amikor várt valakit. „Ügyvéd úr bizonyára nem tudja, hogy feleségem is 
költő. És hozzátette: jó költő, Török Sophie néven ír." E szavakkal bevezetett a lakás középső 
szobájába, fogadószobájukba, ebédlőnek is berendezve. Falain a szekszárdi szülői házból 
hozott régi családi festményekkel. Ma is emlékezetemben él első benyomásom a költő házas-
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párról. A jellegzetesen meridionális, kissé félénken mozgó komor tekintetű férj és északi orszá
gok szőke típusát idéző simulékony, vidám nő kontrasztja. Nem tudtak rólam egyebet, mint 
amit az előző este átadott végrendeletben olvashattak, hogy Baumgarten a „legjobb barátjá
nak" tartott. Bár tájékozatlanságomat az új magyar irodalomban, az első perctől fogva han
goztattam, mégis sejthették, hogy kultúrához közöm kell legyen. Egy általam elejtett szó, 
hogy az alapítvány elsősorban olyanokért lesz, mint Tóth Árpád — nem is sejtve akkor, hogy 
költőtársai közül őt tartja legtöbbre — eloszlatta — ezt később elmondta nekem — Babits 
félelmét, hogy értetlen kurátor társsal kell majd az alapítvány teendőiben osztoznia. 

Babitsot otthonában, előző esti szűkszavú zárkózottságából feloldottnak és felém biza
lommal közeledőnek találtam. Feltételezte, hogy a szellemi dolgokban hibátlan ítéletűnek 
megismert alapító, nem bízta alkalmatlan személyre, a hagyatékával járó nehézségek és a 
későbbi feladatok megoldását. 

Megismerkedésünk idején nem láttam tisztán, mint az irodalom köreitől távolálló, nem 
is láthattam, mit jelentett Baumgarten végrendelete és az alapítvány Babits számára. Személyi 
körülményei, sorsának alakulását akkor még közelebbről nem ismertem. Tudtam, hogy a 
„vörös katedrá"-ról elmozdították és hogy rövid egyetemi tanársága miatt üldözéseknek volt 
kitéve. Hogy középiskolai tanári nyugdíjától megfosztották, majd, hogy egy régi verse a 
Húsvét előtt ürügyén, rendőri felügyelet alá helyezték,1 nehéz anyagi körülményei késztették 
arra, hogy elvállalja a forradalmak után egy bécsi kiadó megbízását az Eratóra (mindezeket 
alkalomadtán, később mondotta el nekem. „Rossz évek voltak, elég ok a csüggedésre" — e 
szavakkal emlékezett Babits a már idézett ünnepi beszédében azokra az évekre, melyekben 
Baumgarten Ferencnek „vígasztadó" közeledését tapasztalhatta. E sötét évek emléke 
később is kísértette, mikor olyanokra gondolt, akik életének e nehéz szakában baráti érzéssel 
szegődtek melléje.2 A Halálfiai megírásának, betegségtől is súlyosbított, keserves évei voltak 
ezek. E ,,legnagyobb"-nak tartott művén (Ny. 1929. II. 303. 1. jegyzete) az utolsó simításokat 
épp akkor végezte Szekszárdon, amikor Baumga'rten halálának híre hozzá eljutott. 

Az alapítvány kurátori tiszte kétségkívül mentesülést jelentett számára a mindennapi 
gondoktól, melyek a világháborút követő devalváció, majd a pénzváltozás idején többé-
kevésbé minden művészre, reá fiatal házasra fokozódottan nehezedtek. Nyomait megtaláljuk e 
korszakának költészetében is. (Elsősorban Az Estben 1925. II. 15-én megjelent Önéletrajz című 
versére gondolok.) De Baumgarten végrendelete megnyugvást hozhatott számára annyiban is, 
mert felszabadította a függőség érzésétől, ki addig csak verseinek honoráriumaiból és kiadói 
előlegekből tartotta fenn önmagát. Ennek hangsúlyozásával nem kívánnék oly hitet kelteni, 
mintha Babits kiadója részéről nem részesült volna őszinte és teljes megbecsülésben. Amikor 
1920. december 30-án összes műveinek kiadói jogát lekötötte az Athenaeumnak és magát arra 
is kötelezte, hogy ezentúl a Nyugat kivételével csak az Est-lapokba ír a „legmagasabb", a 
„főszerkesztő által személyesen megállapítandó" írói tiszteletdíj biztosíttatott számára. Mind
ezeknél mégis fontosabb lehetett neki a pozíció, hatalom, fórum ami velejárt az írókurátori 
tisztséggel. Eszköz, hogy a fiatal nemzedéket, amiért egykor egyetemi katedrára vágyott, a 
maga szellemében kultúrára, írókká nevelhesse. Erre a Nyugat szerkesztése Osvát mellett akkor 
nem nyújtott lehetőséget neki. Az irodalmi ítélőszéknek egyedül általa gyakorlandó hatalma, 
elismerése és megerősítése volt annak, ami Ady halála óta a köztudatban máris élt, hogy a 
a magyar parnasszuson az első hely őt illeti. A választ a Kisfaludy társaság elnökének közele
dést jelentő nyilatkozataira „A kettészakadt irodalom"-ban (Ny. 1927. IV. 1.) már az a Babits 
adta, aki a nagy magyar alapítvány irodalmi kurátora lett. Akik ez idő tájt baráti köréhez tar
toztak, mondogatták, hogy a Baumgarten-alapítvány váratlanul megoldást hozott a költő 
életének problémáira. 

Egy éjszaka leforgása alatt, két találkozásunk között, mindez tisztázódhatott Babits 
gondolatvilágában. Ki előző este, szinte kétkedve hallgatta beszédemet, azt másnap felkészült
nek találtam az új feladatra és hívőnek az alapítvány megvalósulásában. Minden, a legkisebb 
részletekig érdekelte Babitsot, immár közösnek tekintett ügyünkben. A Pen Clubhoz ő fordult, 
hogy alapítónk részére igényeljen díszsírhelyet. Még a temetés előtt beavatta legbizalmasabb 
emberét, Schöpflint, az alapítvány ügyébe és őt kérte meg, hogy a végtisztességen a magyar 
írók köszönetét tolmácsolja. (Török Sophie feljegyzése szerint, január 26-án.)., Mint érdekelt, 
feszélyezve érezhette Önmagát (e feszélyezettség érzése később se szűnt meg teljesen). Szóba
került közöttünk, nem volna-e helyes, ha a nagynevű íróink valamelyike búcsúztatná Baum-
garten Ferencet. De Babits Schöpflint ajánlotta erre. Eszébe jutha'tott, hogy Schöpflin volt az, 

1 Ennek emléke, védőjének, Baracs Marcelnak 1921. XII. 31-i levele, amely,,egy bizonyos kapualj"-ra 
(a toloncházéra) utal, ahol Babits a „18-as" szám volt. (Vö. FENYŐ MIKSA cikkét a Babits Emlékkönyvben 
131-135.) a Mikes Lajos halálakor ,,Az elmaradt vendég" címen (Ny. 1930. II. 319—325.) írott emlékezésben: 
„az ő szavai rendet teremtettek minden külső zűrzavarban és a bensőben is. Eloszlatták a csüggedést, fellé
légzést adtak a gondoktól, hitet a munkára." 
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aki már a Nyugat első évfolyamában szóvátette A magyar író című cikkében szánalmas tár
sadalmi helyzetét és aki, látnokin e szavakat leírta: „Ezeken az állapotokon, aki segíteni tudna, 
a magyar kultúra jóltevőjeként ünnepeinők azt." Érdemes Schöpflin e régi cikkéből idéznünk. 
Indokolásul szolgálhatna Baumgarten végrendeletéhez ez a mondata: *„Ma az a helyzet, hogy 
soha annyi tehetséges ember nem dolgozott az irodalomban és soha akkora nyomor nem volt 
az irodalomban . . . nincs a világnak árvább teremtése, mint a fiatal író, aki azért küzd, hogy 
megszerezze magának a publicitást . . . s mire megtalálja a maga terét, ki van fáradva, ki 
van ábrándulva s íróból irodalmi iparossá lesz." (Ny. 1908. II. 310.) 

Schöpflin kartéziánusán száraz, szűkszavú, de annál igazabb beszéde után a gyászolók 
kis köréből, a családon és régi barátokon kívül, csak néhány író jelent meg Ady sírjától jövet, 
kinek aznap, január 27-én volt halálozási évfordulója — előlépett, legtöbbünknek ismeretlenül, 
Kupcsay Felicián, a kultuszminisztérium küldötteként, maga is író-ember. Őszintének ható, 
lelkes szavakban méltatta a nálunk csodaszámba menő cselekedetet. Végezetül, a pap Angelus 
Silesiusnak, a német költőnek nagyon is alkalomszerű szavait idézte: „Csak az a halál szép, 
amelyből élet árad, csak az a szép élet, mely halálból támad." Maga Babits, a Nyugat februári 
első számában állított költői lendületű emléket a magyar írók jótevőjének. 

Ezekben a napokban, 1927. január 21 és 30-a között a fővárosi lapok sűrűn foglalkoztak 
az írók alapítványával. A Pesti Hírlap, a Budapesti Hírlap, a Népszava, éppen csakhogy 
regisztrálták a tényt, de az Esf-lapok és az Esti Kurír, a Reggel, részletesen adtak róla hírt, 
riportokat is hoztak. Az Est Pásztor Árpád tollából. A jobboldali lapok, az Új Nemzedék és. a 
Magyarság elhallgatták olvasóik előtt a magyar irodalom eseményét. A Pester Lloyd-ban 
Alexander Bernát írta a nekrológot, ő még az egyetemről ismerte Baumgarten Ferencet és a 
német napilap hasábjain recenzeálta megjelenésükkor műveit nagy elismeréssel. Majd ugyan
ott Vészi főszerkesztő felkérésére, aki helyesnek vélte, hogy a jobboldali irodalom is hallassa 
hangját (maga mondta nekem) — Surányi Miklós méltatta vezércikkben az alapítványt. 
(Babitstól, kivel egy időben járt a pécsi ciszterekhez, nyert tájékozódás után.) A Magyar 
Hírlapban Feleky Géza A nap lovagja rovatban emlékezett meleg hangon baráti kapcsola
tukról. A szokásos híradás keretein túlemelkedett Kállay Miklós cikke a Nemzeti Újságban és 
Alexander Bernát vezércikke az Újságban. Kiemelendőnek tartom Kállay cikkének konklú
zióját: „Ha tíz eset közül egyszer sikerül egy igazi tehetséget az alkotás, az érvényesülés kerék
vágányába zökkenteni, akkor meghozta (az alapító) gondolata az arany-gyümölcsét." Alexan
der Bernát rámutatott arra „a szokatlan, elképzelni is szörnyű tényre, hogy valaki Magyaror
szágon irodalmi díjak kiadását ne az Akadémiára, vagy valami irodalmi társaságra bízza, 
hanem Babits Mihályra. Ki az a Babits, akadémikus? Soha nem volt szó róla. Vagy Kisfalu-
dista? Dehogy. Babits tehát hivatalosan senki és semmi. Mégis rábízhatja (az alapító), mert az 
bizony nem hagyta cserbe meggyőződését, csak annyit ért el, hogy nem engedték gimnázium
ban se tanítani és megfosztották még a nyugdíjától is, kiről pedig Németországban azt írják, 
hogy nagy európai író." És még egy mondatot érdemes e cikkből idéznem: „Baumgarten 
fejedelmi adománya annak szól, akinek tehetsége nem nagyobb és tisztább irodalmi jelleménél. 
Nem azt az időt éljük, amelyben könnyű volna nem a pillanatnyi siker után futni. De az igazi 
tehetségek, amióta irodalom van, a maguk lelkére hallgatnak, nem a tömeg tapsaira." Keve
sen látták meg a végrendelet olvastakor ily világosan és mondták ki ily nyíltsággal Baumgarten 
gondolatának merészségét és akaratának értelmét — mint egykori filozófia professzora. 

A napi sajtóban Babits neve ezekben a napokban más vonatkozásban is szerepelt. 
Akkor hozta meg a budapesti tábla másodfokon az Erató-perben határozatát, mellyel a Bécs
ben 1921-ben megjelent bibliofil-kiadású könyvnek hat év múlva Magyarországra, a Babits
csal kötött szerződés megszegésével behozott kétszáz példányát elkobozni rendelte. (Babits 
ugyanis a bécsi Helios Verlagnál kikötötte, hogy ez a könyv Magyarországon forgalomba nem 
hozható; ami kitűnik az Athenaeummal 1920. december 30-án kötött szerződéséből). A hatá
rozat szerint, mely a fordítás művészi értékét nem vonta kétségbe, a szerző csakis azért nem 
volt elítélhető, a közerkölcsökbe ütköző bűncselekmény elkövetéséért, mert a nyomtatvány 
nem Magyarországon készült, a tett nem itt lett elkövetve. Egy bulvárlap Kosztolányit, 
Babits fiatalkori barátját szólaltatta meg ez ügyben: „Erató, a műfordítás remekműve. Ezért 
erkölcsösnek tartom. De nem tartom erkölcsösnek azt a könyvet, amely különben épületes 
tanításokat, silány és művészietlen formában közöl." (Esti Kurír, 1927. jan. 21.) Ily disszonáns 
akkord kísérte a művészi szabadság és írói bátorság gondolatából fogant alapítvány születé
sének óráit. 

2. 
Ha azt a negyedszázadot, melyet a történetírás „Horthy-korszak" megjelöléssel fog 

nyilvántartani és amelyre a Baumgarten-alapítvány keletkezése és virágzása esett, távlatból 
és a politikai s gazdasági helyzet nézőpontjából szemléljük, meg kell állapítanunk, hogy ked
vezőbb időpontban annál, amely alapítójának halálával szükségképp adódott, ebben a korszak-
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ban az alapítvány nem léphetett volna életbe. Viszonyítsuk ezt akár a fehérterrort követő 
évekhez, a végrendelet keltének idejéhez, a koronaromlás és pénzügyeink összeomlásának 
időszakához, akár a harmincas évek elejétől a második világháború befejeztéig terjedő idő
szakhoz, a könnyelmű államgazdálkodás, az európai gazdasági krízis és a fokozatos fasizálódás 
nyomán beállott süllyedés országos állapotához. Az e két szakasz közé eső öt esztendő, 1927-től 
1931-ig volt a „Bethlen-féle konszolidációdnak nevezett kor, amelyet, ha az első világháború 
óta hazai vonatkozásban ilyesmiről egyáltalán szó lehet, prosperity idejének kellene mondani. 
Ennek a quinquenniumnak nyugodtabb politikai és a gazdasági fellendülésre mutató légkörében 
lépett a Baumgarten-alapítvány életbe és kapcsolódott tényezőként irodalmunk világába. 
Hozzátehetjük, ez volt az az időszak, amelyben az alapítvány legkevésbé érezte veszélyezte
tettnek önkormányzati függetlenségét és ügyviteli szabadságát. A kormányhatósággal is ezen 
idő alatt csak egy esetben kerültünk összeütközésbe, Pap Károly díja miatt. 

A történész előrelátása és mindenképp optimizmus volt szükséges ahhoz, hogy 1923 
őszén valaki Magyarországon haladőszellemű írói alapítvány létesítésére gondoljon, annak 
megvalósításában bízzék. Két évvel a sikertelen legitimista-puccs után, amikor a konszolidáció
nak még csak reménysugarai derengtek és csak néhány hónappal azután, hogy német horog
keresztesek kezei által irányított ekrazit-bombák pusztítottak a Club-kávéház békés vendégei 
között. Ezzel a bizakodásával Baumgarten nem állott egyedül. Optimizmustól volt eltelve a 
magyar kormány akkori feje is. Miután sikerült kormányzópártjának szélsőséges ébredő elemei
től megszabadulni, Bethlen megtette a kezdőlépéseket \ az ország nyugati támogatástól remélt 
rekonstrukciójára. Ő maga személyesen törekedett külföli útjain egy tessék-lássék földreform
mal a haladás látszatát keltő, lényegében az addig uralkodó osztályok hatalmának biztosítá
sára irányult politikája iránt, Magyarország tradicionális védőbástyaszerepének hangoztatá
sával, a nyugati közvélemény szimpátiáit és a Népszövetség pénzügyi segítségét elnyerni. 
Kormánya ezalatt itthon igyekezett a forradalmak likvidációjával (így a nembolsevik emig
ráció hazatérésének és az internálások felszámolásának előkészítésével) megnyugtatóbbnak 
mutatkozó atmoszférát teremteni. 

De az ország gazdasági helyzetének romlását mindez nem tudta megakadályozni. 
A magyar valuta értékének egy századrészére, vagyis a korona egy fillérre sülyedt le és feltartóz
tathatatlanul haladtunk az akkor legnagyobbnak tartott inflációnk felé. A végrendelkezés pilla
natában az a bérház, amelyet Baumgarten alapítványa fundamentumának szánt, nem hozott 
jelentősb jövedelmet. Legfeljebb annyit, amennyi néhány nagyobb irodalmi díj kiadására lett 
volna elegendő. Komolyabbét mindenesetre, mint az Akadémiánk által abban az időben kiadott 
díjak, így Kosztolányinak A véres költő című regényére3 odaítélt Péczeli-díj, melynek kétezer 
koronát tevő összege két villamosjegy árának felelt meg. Ez az egy adat is megvilágítja a 
magyar irodalom helyzetének elhagyatott és a magyar írók sorsának sivár voltát. Ahogy ez 
megrázkódtatásokat követő átmeneti időkben már lenni szokott, az áldozat a jó irodalom és 
annak művelői lettek. Kiadóink és a szépirodalmat terjesztő időközi sajtótermékek szerkesztői, 
a közönség színvonalához és ízléséhez alkalmazkodó üzleti gestiójukban — ritka kivétellel — 
nem tekintették a maguk feladatának a magasabb igényű irodalom istápolását, hanem jobbára 
csak oly írásművekét, melyeknek az irodalomhoz édes-kevés közük volt. Folyóirataink közül 
továbbra is a Nyugat maradt annak egyedüli szerény vára. Ezren aluli előfizetővel, állandó 
pénzügyi nehézségek között, csak fórumot jelentve munkatársainak, összetartozásuk zálogát. 
A Napkelet, mely a végrendelet évében indult, sikertelenül törekedett javaíróinkat táborába 
téríteni. Kodálynak, Petrovics Eleknek, az egyetem kiváló tudósainak, Hajnal Istvánnak, 
Pais Dezsőnek egy-egy tanulmánya, a magas színvonal látszatát kelthette, de rövidesen, egy
két kivétellel „a jobbak elmaradtak" és az állami szubvencióval táplált folyóirat főképp azok
nak refugiumává vált, akik írásaikkal a Nyugathoz egyáltalán vagy még nem tudtak bejutni. 
Erre az időre esik az Est-lapok bekapcsolódása irodalmunk életébe. Alkalmasint a nagy ber
lini újsághatalmasságok példájára határozhatta el Miklós Andor a fejlődő magyar irodalom 
programszerű felkarolását és új tehetséggárda megszervezését. Főszerkesztői titulussal, de 
nem mecénásként, hanem mint a maga, udvaroncokkal és kegyencekkel körülvett erzsébet
körúti birodalmának princepse. Bármiként ítéljük is meg opportunitástól nem ment politikai 
vonalát — tagadhatatlan, hogy legjobb íróink és az új nemzedék legjobb tehetségei, az ellen
forradalom, majd a pénzügyi krízis átmeneti éveiben, megélhetésük főforrását, az ő lapjainál 
és kiadóvállalata révén találták meg. El nem vitatható érdeme, hogy e korszak legnagyobb 
írói, üldözöttségük éveiben, egyedül részéről tapasztaltak méltó megbecsülést és találtak 
segítőkészségre. Elhatározása 1920-ban, hogy lapjai irodalmi szerkesztését Mikes Lajosra 
bízza, ítélőképességéről és emberismeretéről tesz bizonyságot. Mikes közbenjöttével kötötte 
Babits 1920 végén az Athenaeummal, az Est-konszern nyomdai és kiadóvállalatával, a már 

1 Az 1923. évben kiadott Péczeli-díj jelentése (előadója Szinnyei Ferenc) más irodalomtörténeti 
érdekű adalékot is tartalmaz; megállapítja Móricz Zsigmond Tündérkert'}érölt hogy „erkölcstelen és unalmas." 
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érintett megállapodást. A Babiís-archívum számos más bizonyítékát őrzi Mikes önzetlen 
fáradozásainak. Háláját és elismerését a költő abban az emlékezésben rótta le, mely a Nyugat
ban, Az elmaradt vendég címen látott váratlan halálakor napvilágot (1930. II. 319., utóbb az 
Írók két háború közt-ben ily címen jelent meg: Az írók patrónusa.1 Mikes Lajos neve e korszak 
irodalomtörténetében aligha fog szerepelni. Már Schöpflin se tesz róla említést könyvében. 
Műve nem maradt és személyére már csak kevesen emlékezünk. Ez késztet arra, hogy az elbe
szélés folyamatát megszakítva felelevenítsem alakját, aki az alapítvány ügyének, annak kezdeti 
szakában, sok kitűnő szolgálatot tett és történetünkben gyakran fog még szerepelni; 

A kortárs-literátorok, Babitscsal ellentétben, sokszor megmosolyogták kritikusi lelkese
déseit, néha kétkedve fogadták emberi megnyilatkozásait. Hiányolták nála a szakszerű iro
dalmi iskolázottságot és nem értették lényének ellentmondásait. Egy negyedszázad távlatából 
nézve Babitsnak volt igaza. Ha voltak is kritikusi korlátjai, talán elfogultságai is és ha maga
tartását nem egyszer sugallották irodalmon kívüli tekintetek, — maguk a tények, felfedezett
jeinek névsora — közülük többen ma már irodalmunk történetében is szerepelnek — bizonyít
ják, hogy ritkán tévedett. Durva tévedése nem is volt. 

Egyénisége, igaz ellentmondásokkal volt tele. Gyengéd jószívűség, kaján cinizmussal, 
romantikus idealizmus leleményes üzleti érzékkel, konzervatív irodalmi ízlés új tehetségek 
keresésének meg nem szűnő ingerével, kiapadhatatlan tudásvágy (Babitstól hallottam, hogy 
halála előtt elkezdett görögül tanulni, a végén még felső matézist is) a használniakarás nyug
hatatlan ösztönével, áhítat alázata gúnyos fölénnyel, mindig másokra gondolás pregnáns 
éntudattal hullámszerűen váltakozott és leplezetlenül mutatkozott nála. Lényének ellentmon
dásai sokakra elidegenítőn hatottak és elhomályosították emberi értékeit. Visszagondolva rá 
valahogyan szokratesz-szerű jelenséget látok benne. A Xenophónból ismert, másoknak hasz
nálásért élt bölcselőre emlékeztetőt, akit lenéztek a filozófusiskolák mesterei, dé akiről tanít
ványai örök időkre szóló emlékeidet állítottak. így fog élni Mikesnek lelkes és lelkesítő literá-
tori alakja, az ő „fiai" emlékezéseiben. Él máris Pap Károlyéban, Gelléri Andor Endre önélet
rajzában, az Egy önérzet történetében, Kodolányi Utóhangjában; mint a húszas évek irodalmi 
világának „leghasznosabb emberé"-é. 

Mikesnek köszönhető talán az is, ha Baumgarten Ferenc figyelmét, ki végrendelkezése 
előtt hosszabb időt töltve hazájában, szemügyre vette a legújabb irodalom jelenségeit is, nem 
kerülték el azok a fiatal tehetségek, akik „az írók patrónusa" révén jutottak publicitáshoz. 
Bizakodással tölthették el a magyar irodalom jövője iránt. Ugyanúgy, mint ahogy bizakodás
sal tekintett a magyar élet jövő alakulására is. (Nem telt el három év és ez az optimizmus 
helyénvalónak bizonyult. 1926 derekán, befejeződött az ország pénzügyeinek teljes szanálása 
és a Népszövetség megbízott főellenőre, a jól végzett munka megnyugtató érzésével és elegáns 
gesztussal (díjazást nem fogadva el) távozhatott helyéről. A korona romlása megállt és helyébe 
rövidesen új valutánk lépett. Baumgarten Ferenc még megérte ezt és annak tudatában hagy
hatta hátra földi javait, hogy elképzelése szerint fogják szolgálhatni a célt, amelyre rendelve 
lettek. Ő maga szűkös esztendők után kedvezővé vált anyagi helyzetének előnyeit csak ideig-
óráig élvezhette. 

Megtörténhetett volna nálunk is, ugyanúgy, mint az akkor szocialista színezetű Német
ausztriában, hogy a lakbérkötöttség háborús normái továbbra is megmaradnak. Nálunk ennek 
ellenkezője következett be. Röviddel a stabilizáció után az üzletbéreknek százszázalékos 
valorizációja — a lényegileg üzletháznak tekinthető Sas-utca 1. számú ház birtokosát, immár 
az alapítványt, kivételesen kedvező helyzetbe juttatta. Baumgarten Ferenc hagyatékának 
megnyíltakor az alapítványi ingatlan évi tiszta hozama közeljárt a nyolcvanezer aranypengő
höz. Hogy mit jelentett ily összeg irodalmi célokra, csak akkor ítélhetjük meg, ha egybevetjük 
ezen időszak más irodalmi vonatkozású számadataival. Például azzal, hogy az 1926—31. évek 
állami költségvetéseiben a kultusztárca „irodalmi célokkal" jelölt tétele évente 122 700 pengőt, 
az utolsó évben már csak 100 000 pengőt tett és ez is, főként ifjúsági, irodalmi és adminisztrá
ciós célokat szolgált.. (Az első pengőköltségvetés a „művészetek" tételénél indokolásában ezt a 
megjegyzést tartalmazta: „Az alrovatokban némi fedezet áll rendelkezésre nyomorgó művé
szeink, — az írók is ezek közé számítottak — és családtagjaik támogatására.") Az inflációban 
vagyonát vesztett Magyar Tudományos Akadémiának állami szubvenciója ezekben a költség
vetési években, évi 120 000 pengő volt. Elszomorítók e korszak írói tiszteletdíjainak számszerű 
adatai. A vershonorárium 8—15 pengő, egy-egy tárcanovelláé 15—20 pengő között mozgott. 
Egy-egy regényért a kiadók 200—400 pengőt juttattak írójuknak. És hány verset vagy novel
lát sikerült egy-egy írónak havonta elhelyezni? Az Est-lapok fizettek a legjobban. Mikes ren
delkezési alapjából fiatal költőknek egy-egy versért 24 pengőt, novellákért 30—40 pengőt 
tudott juttatni. A legnagyobb vershonorárium, pl. Babitsé 50 pengő volt, novelláké, cikkeké 

1 H^odolányi Jánosnak a Dunántúl 1956. évfolyamában Utóhang címen megjelent önéletiefrásában 
foglalt állítás, hogy „Babits Mikes iránt ellenérzéssel viseltetett", teljesen téves és arra vall, hogy a szerző nem 
emlékezett már Babits nekrológjára. 
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pl. Móriczé 60—80 pengő. Ambrus Zoltán a Pesti Napló egy egész oldalát betöltő vasárnapi 
krónikájáért kivételesen 100 pengőt kapott. Babits összműveinek kiadási jogát az Athenaeum 
1929. december 4-éri, az infláció alatt és azt követően felvett előlegek elszámolásával, 20 000 
pengő ellenében szerezte meg, ami az első időben őt megillető két évi kurátori díjnál nem volt 
több. (Az előlegek címén felvett 5000 forint többletösszeggel Babits továbbra is megterhelve 
maradt.) Ezekhez az adatokhoz képest, az alapítvány, amelynek irodalmi díja első tervezetünk 
•szerint se lehetett kevesebb 4000 pengőnél és az egyszeri segély összege 400 pengőnél s amely 
tíz ily díjat és huszonöt ekkora segélyt tudott évente kiadni, az akkori irodalmi világban való
ban rendkívüli jelentőségűnek mutatkozhatott. Ez magyarázza azt a nagy érdeklődést, amellyel 
még a gazdasági fellendülés rövid időszakában is további nyomorgásra ítélt írói világ indulása
kor az alapítványt fogadta és az idők változásaiban is kísérte. Amikor más segélyforrás szűköl
ködő magyar írók részére semerre se mutatkozott, az egyedüli gondjaik megváltóját, sokan 
látták az alapítványban. Csak később ébredtek tudatára, hogy az, csak kevés kiválasztottat 
tud és akar kedvezményeiben részesíteni. 

De nem csak a gazdasági helyzetnek alakulása volt a végrendelet és a hagyaték megnyílta 
között eltelt három esztendő alatt szerencsésnek mondható az alapítvány nézőpontjából. Ez a 
megállapítás politikai vonatkozásban is áll. A keresztény nemzeti kurzus első éveiben, még a 
végrendelet kelte idején is, nehezen volt elképzelhető, hogy egy alapítvány, amelynek célki
tűzése a „minden vallási, faji és társadalmi előítélettől mentes írók" támogatására irányult, 
elnyerje az államhatalom hozzájárulását. Bár ez a kikötés az alapítványt egyszer s mindenkorra 
gyanússá tette, a főfelügyeletet gyakorló kormányhatóság előtt, mégis a végrendelet óta eltelt 
három év alatt annyira megenyhült és megnyugodott a hazai politikai helyzet, hogy ennek 
ellenére a Baumgarten halálát követő másfél év után az alapítvány jóváhagyása lehetségessé 
vált. Bethlen külpolitikai orientációja, a népszövetségi és egyéb nyugati kölcsönök elfogadása, 
külkereskedelmünk érdekei és devizapolitikánk s nem utolsósorban a kormányzópárt bázisát 
jelentő, még a forradalom előtti korszakban nevelkedett birtokosi és hivatalnok-osztály hagyo
mányai szükségszerűséggel az ellenforradalom ún. vívmányainak fokozatos leépítéséhez, a 
kurzus elernyedéséhez és jelszavainak üressé válásához kellett, hogy vezessenek. 

Bennünket közelebbről a kultúrpolitikai helyzet érdekel, amelynek kereteiben Baum-
garten Ferenc haladószellemű alapítványának el kellett helyezkednie. Az alapítvány sorsának 
alakulására e részben személyi momentumok is kedveztek. A kultuszkormány, amely kormány 
volt a kormányban, teljhatalommal Klebelsberg miniszter kezében összpontosult. Bár nem 
feladatom kultúrpolitikájáról ítéletet mondani, az alapítvány ügyében tanúsított magatartása 
összefügg azzal és csak annak ismeretében érthető és értékelhető. Erről az egyenesnek és nyílt-
arculatúnak éppenséggel nem mondható politikusról eltérnek a vélemények; de kultúrprogram-
jának távlatos nagyvonalúsága és végiggondoltsága elvekben és részletekben nem tagadható. 
Alapgondolata, az országnak négy kulturprovinciara osztásával, egyetemi városainkkal, mint 
azok székhelyeivel, az volt: felemelni a vidéknek és különösen a magyar Alföldnek művelődési 
színvonalát a főváros kultúráját megközelítő szintre. Kultúrprogramjából csak két elsődleges 
feladat megvalósításáig jutott el: a magyar nép széles rétegei számára a művelődés alapfelté
teleinek megteremtéséhez iskolaépítéssel és azok részére, akik a magasabb kultúra terjesztői
nek személteinek ki, európai színvonalú tudományos felkészültség megszerzésének lehetővé 
tételéhez. A „művelődésnek hihetetlenül kibővült tere mellett" hangoztatta ez a kultuszmi
niszter, háttérbeszorul a „költészet és szépirodalom felkarolása, ami egyidőben a legfontosabb
nak látszott." Állami költségvetésében ezekre a célokra nem is talált fedezetet, amikor sok 
százezer pengőt fordított külföldi ösztöndíjakra, (csak angolországiakra százezer pengőt), a 
berlini és magyar kollégiumokra, amelyek kedvezményében azonban íróember nem részesedett. 
Nem mondható, hogy Klebelsberg érzék hiányában kezelte az irodalmat mostohagyermek
ként, aki szembehelyezkedett az irodalom hivatalos vaskalaposaival, egy Vargha Gyulával és 
az Akadémia és Kisfaludy Társaság reakciós szárnyával, de még a treugát őszintén óhajtó 
Berzeviczynek fenntartásos és kétértelmű szavaival is, amikor „magyarságban és politikai 
gondolkodásiban egymásmellé helyezte Vörösmartyt és Adyt (Pesti Napló, 1928. október 7-i 
cikke), s egy könyvnapi ünnepélyen kimondani merte a nagy nyilvánosság előtt, hogy „Ady 
nagyszámú költeménye a magyar irodalom örök értéke". De nyilván elsőbbrendűnek tartott 
kultúrpolitikai célkitűzései kimerítették — mondják nem egy ízben túl is lépték — tárcájának 
más tárcákhoz viszonyítva amúgyis magas költségvetési összegét. És ez is oka lehetett annak, 
hogy nem gördített komolyabb akadályt Baumgartennek a magyar irodalom helyzetén segíteni 
kívánó szándékai elé, bár nem lehetett kételye aziránt, hogy az az irodalom, amelynek az 
alapítvány szól, nem'egykönnyen lesz "beilleszthető az ő „neonacionalista" kultúrpolitikájának 
kereteibe. De a múlt tapasztalataiból tudhatta, hogy ahol a magyar állam nem tud segíteni, el 
kell fogadnia a hazafias áldozatkészség helytállását, ha nem is onnét jött, ahonnan kívánatos
nak tartotta. így foghatta fel Baumgarten Ferenc alapítványát is. Egy emberöltő távlatából 
nézve, végeredményben neki, a volt szabadelvű politikusnak, ki a forradalmakon keresztül 
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eljutott annak felismeréséhez, hogy az „ellenforradalom elgondolásai is végrehajthatatlannak 
bizonyultak", köszönhető, hogy az alapítvány nem sikkadt el bürokratikus gyanakvások és 
politikai rosszindulatok útvesztőjében. Igaz, hogy erős támaszra találtunk a közalapítványok 
akkori ügyigazga.tójában,dr.*Steineker Istvánban, ebben az európai látókörű, független szellemű 
és legjobb szándékú férfiúban, ki Klebelsberg korlátlan bizalmát élvezte, és aki az első perctől 
fogva felismerte a magyar irodalom jövőjét szolgáló alapítvány jelentőségét s mellénk állt. 
Amíg hivatali helyéről nem távozott, mint alapítványi tanácsunk elnöke segítségünkre volt 
anyagi és jogi vonatkozású feladataink megoldásában, nehézségeink áthidalásában. De volt 
egy más helyzeti adottság még, amely hozzájárult az alapítvány ügyének kedvező intézésé
hez. A szoros kapcsolat Miklós Andor és a kultuszminiszter között, ki 1926-tól fogva állandó 
munkatársa lett a Pesti Naplónak és akinek publicisztikai írásai túlnyomórészben az Est
konszern e reggeli lapjának hasábjain jelentek meg. Műveit, beszédeinek és cikkeinek sorozatát, 
évről évre az Athenaeum, Ady, Babits, Móricz kiadója, adta ki. Viszont Az Est lett az alapít
vány sajtóorgánuma. Főszerkesztője kezdettől fogva kötelességének tekintette, hogy a magyar 
irodalom ügyét szolgáló Baumgarten-alapítványnak, minden eszközével rendelkezésére álljon. 
Azért is talán, mert annak Babits Mihály volt az irodalmi vezetője, aki mint ismeretes, 1921-
óta írói munkásságát az ő-konszernjéhez kötötte le. Miklós Andoron keresztül kapcsolódott az. 
alapítvány a kultuszminiszter személyéhez. Az összekötő szerepét Mikes töltötte be, ki a főszer
kesztői csütörtöki ebédeken, mint az alapítvány lelkes propagátora, alkalmat találhatott arra, 
hogy a miniszter figyelmét ügyünkre irányítsa. Még 1927 őszén történt, hogy egy szerkesztő
ségi ebédről Mikes azt a hírt hozta: Klebelsberg fogadni kíván bennünket az alapítvány ügyé
ben, különben is szeretne már megismerkedni Babitscsal, Török Sophie feljegyzése szerint 
október 8-án jelentkeztünk kihallgatásra, amely 10 percig tartott. A miniszter ismerte a 
Baumgarten-család jogásztagjait. (Egyikükkel fiatal korában együttműködött a közigazga
tási bíróságnál) és tájékozva volt az alapítvány nagyságáról. Érdeklődését felkeltette az 
alapító nagy vagyona, amelyről megjegyezte,|hogy lényegesen meghaladja a család általa ismert 
tagjaiét. Amikor az alapítvány célkitűzését és a részleteiben már kidolgozott tervezetünket 
ismertettük, hirtelen mutatóujját feléje nyújtva Babitsnak szegezte ezt a kérdést, miközben 
szemei lecsukódtak: „És minő világnézethez tartozó írókat kíván az alapítvány támogatni?" 
Nem volt kétséges, hogy a kérdés nem a filozófiai értelemben vett, — s irodalmi szempontból 
egyedül fontos világnézeti beállítottságra irányult. Babitsot, annak agresszív éle zavarba 
hozta. Nem volt debatteri rutinja, sem lélekjelenléte. Baráti körben szeretett vitázni. De ha 
támadták, védekezni csak tollával tudott. Klebelsberg figyelmét a kihallgatásunkat előkészítő 
előadmány hívhatta fel az egy hónap előtt megjelent, az alapítványt felforgató tendenciával 
gyanúsító Magyarság-cikkekre. Babits helyett én válaszoltam, kitérő fordulattal. A miniszter 
nem kérdezett tovább, mert a kitárult ajtó előtt, a szomszédos várószobában megpillantotta 
Gerevich Tibort, ki a Palazzo Falconieri nagyméretű rajzát hajlongva tartotta feléje. (Ezt az 
épületet a római Collegium Hungaricum céljaira a magyar állam akkor szerezte meg. Klebels-
bergnek néhány nappal előbb a sajtó részére tartott tájékoztató előadásáról, Móricz Zsigmond 
írt a Pesti Naplóban hosszabb riportot, nemsokkal azután, hogy a miniszter feloldotta a Nem
zeti Színházban színdarabjai előadásának tilalmát.) Gondolatai láthatóan már álmainak 
megvalósulása felé szállottak, és sietett jóindulatát kilátásba helyezve bennünket elbocsátani. 
De távozásunkkor nem mulasztotta el, hogy Babitsnál ne érdeklődjék még a Nyugat felől. 
Talán ezzel jelezni is akarta, hogy tisztában van a régi folyóirat és az új alapítvány irodalmi 
céljainak azonosságával és érdekközösségével. Amikor a Hold-utcai épület kapujában elvál,-
tunk, feltűnt nekem, hogy Babits szótlan, levert. Feleségétől hallottam feldúlt lelkiállapotá
ról — amikorra hazaért. Valahányszor szembekerült az erősebbel, hatalmi tényezővel, felül
kerekedett benne önnön gyámoltalanságának érzete. Kételyei támadtak, alkalmas-e ő arra, 
hogy könyvtárának falai közül kilépjen a porondra, ami az alapítvány vezetőtisztségénél 
elkerülhetetlenné válik. Hisz a maga ügyeiben is kis bonyodalmaknál már rászorult mások 
támaszára..Ingadozása, két ellentétes pólus: a veleszületett félénkség és az igazság hirdetésének 
ellenállhatatlan vágya között, alakját az utókor előtt elhomályosítja, ellenmondásos színben 
tünteti fel. De aki kritikus pillanatokban beléje láthatott, tudja, hogy soha nem lett hűtlen 
önmagához. „Ennen törvényem lenni végzetem" — vallotta egykor fiatalon és ismeretlenül a 
legnagyobb költőtársnak. Megismerkedésünk óta ez volt az első alkalom, hogy beléje tekint
hettem, az elhivatottságának tudata és élettehetetlensége közötti szakadékba. Aki néhány 
nappal előbb választ talált az emberi lét kérdéseinek legnehezebbjére, — tanúja voltam 1927. 
október 2-án, amikor először láttam vidéki otthonomban vendégül (ugyané tiszaföldvári út 
emléke a Vasárnapi impresszió autón c. verse is), a Psychoanalyzis christiana születésének 
(„régóta hordom magamban, itt jött ki ma" — mondta akkor nekem;) az nem tudott illő vá
laszt adni a hatalom birtokosának, művészetellenesen, politikai színvallást provokáló kérdésére.. 
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3. 

Nekünk is „kétfelé kellett harcolnunk,": hogy halott alapítónk akarata élő valósággá 
váljék. Vagyona vérszerinti örököseivel, eszméinek igazi örököseiért. És harcolnunk kellett a 
kormányhatalommal is, melynek régi törvényeink szerint az lett volna a hivatása, hogy 
velünk karöltve őrködjék a mens fundatoris, az alapító szándékának megvalósulása fö
lött. De az a hatalom, amely létét mégiscsak az ellenforradalomnak köszönhette, óva ugyan 
az alkotmányosság látszatát, gyanús szemmel nézett minden haladószellemű intézményre. És 
«szerint gyakorolta felügyeleti jogkörét. 

Alapítványok sorsa azon szokott eldőlni, sikerül-e az elmaradhatatlan öröklési és 
allamjogi vitáknak elejét venni és az alapítványt hosszabb huza-vona nélkül érintetlen anyagi 
erőiben életrekelteni. Aki ismeri a Goncourt-akadémia történetét, jól tudja, hogy a francia 
állammal folytatott többéves pörösködés mily veszteséggel járt az írófivérek nagy hagyaté
kára. A Baumgarten-alapítvány annyiban is szerencsés volt, hogy másfél évvel alapítója 
halála után csorbítatlan örökségének lépett birtokába. Nem kis része volt ebben az élettől 
idegen költőkurátornak, az ő sugárzó okosságának, ami a szellemi nagyságok faculté maitresse-e. 
Ö győzött meg engem arról, hogy adott irodalmi helyzetünkben mindennél fontosabb kell 
legyen az alapítvány mielőbbi működésének megkezdése, még ha eredeti elgondolásainkat és 
megoldásainkat nem is tudtuk mindenben keresztülvinni. 

A vérszerinti örökösök pöre, bármily kilátástalan volt is, az alapítvány tekintélyének és 
teljesítőképességének nagy károkat okozhatott. Évekre megakadályozhatta az alapítvány élet
belépését. Erre eljárási szabályaink módot adtak a teljesen alaptalan igénylőknek is. Évek 
telhettek volna el a per jogerős befejezéséig, ha nem tudjuk más, a pörön kívül eső eszközzel, 
őket visszavonulásra késztetni. Ez az eszközünk a sajtónyilvánosság és az annak során kialakuló 
közvélemény ereje volt. Ezt tisztán láttuk az első perctől fogva és ezért igyekeztünk a végren
deletnek és az írók alapítványának minél szélesebb körben oly atmoszférát teremteni, amely 
lehetetlenné teszi azt, aki arra vállalkoznék, hogy a magyar irodalmat elüsse ajándékától. 

Mégis fel kellett készülnünk minden eshetőségre. Közben a németországi hagyatékra, 
amelynek örököse Baumgarten régi házvezetőnője volt, a müncheni bíróság előtt a pör meg is 
indult. Készülődéseink és tervezgetéseink emlékeit Babitscsal 1927 nyarán váltott levelezé
sünk őrzi. ö szokása szerint a nyarat Esztergomban, kies előhegyi lakában töltötte. De az 
alapítólevél tervezetét harmincegy szakaszba foglalva, még a tavaszon együtt elkészítettük és 
át is adtuk a közalapítványok ügyigazgatójának, hogy a minisztérium elé terjessze. Ez a ter
vezet — amelyen még több módosítást voltunk kénytelenek eszközölni — Az Est pünkösd
ünnepi számában (1927. június 5-én), még mielőtt a hagyaték közjegyzői tárgyalása elkezdő
dött volna, a nagy nyilvánosság elé került. A tudósítás ily címen jelent meg: „Elkészült a 
Baumgarten irodalmi alapítvány oklevelének tervezete, 1928. január 18-án életbe is lép." 
A Mikessel közösen, hirtelenében, elhatározott közzétételről előzőleg Babitscsal nem is tanács
kozhattam. Őrzöm egy dátumnélküli levelét, amelyben értesítést kér „nem tudok-e az Estben 
pünkösdkor megjelent közlemény eredetéről és milyen hatása volt ennek?" Erre válaszolva, 
az időközben megtartott hagyatéki tárgyalásról is hírt tudtam már adni és közölni, hogy 
„célunkat az ellenfélnél, úgy látom, elértük." A közjegyzői tárgyaláson szerzett impresszióim, 
szükségessé tették kiutazásomat Németországba, perünk előkészítése végett. Utamról beszá
moltam Babitsnak. Magam, Mikes véleményéhez csatlakoztam, hogy amíg meg nem indul a 
per, a sajtóban ne lépjünk fel támadólag. Az elkerülhetetlenné vált háborúskodásban — két 
nappal a terminus előtt adták be az örökösök a végrendeletet, akaratelhatározóképesség 
hiánya címén támadó keresetüket — „vezérkari főnökünk" Mikes lett. Babits ér
deklődése kiterjedt a bonyolódó ügy minden fázisára. Mintha az apjától öröklött jogászvér 
mozdult volna benne meg. Mint a végrendelet egyik végrehajtóját a Baumgarten-fivérek őt is 
perelték saját személyében. Jogi képviseletről kellett gondoskodnia. Mikes útján erre az ország 
egyik legnevesebb ügyvédjét kérette fel. De az nem vállalta, mert szembe került volna ellenfél
ként saját hivatalbeli helyettesével, ki a háttérben a fivérek tanácsadója volt. Ennek a sze
mélye ellen irányult Az Estben utolsó attakunk. (1927. IX. 17. számban.) Érdektelenségi nyi
latkozata e lap következő számában, a per Spiritus rectorának visszalépését jelentette. 

Különös véletlen, hogy akit Babits ezután képviseletére felkért, szekszárdi földije, 
ismert képviselő-ügyvéd, ugyancsak összeférhetetlenségre hivatkozva hárította el a megbízást. 
Mert ő is a fivérek tanácsadójaként szerepelt a kulisszák mögött, de nem a per vitelében, hanem 
az alapítvány jóváhagyásának meghiúsítására készülő akcióban. Ezekután visszavonult ő is 
áz ügytől, sőt Saulusból Paulussá vedlett és még segédkezett is a megoldásnál. 

Mindez azonban már a sajtókampány alatt játszódott le. Az első támadás Az Est szep
tember 2-i számában jelent meg „Az egész magyar irodalom ellen irányult merényletnek minő
sítve a pert" és beharangozva annak várható visszhangját a külföldön. Ugyancsak szeptember 
2-án a Pesti Napló is hozott közleményt a megindult perről és megszólaltatta a magyar iroda-
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lom néhány nevezetességét. Rákosi Jenőt, aki a gúny fegyverével támadta meg a pörös atya
fiakat: „Én természetesnek tartanám, ha szegény emberek meghatva és felbuzdulva, a maguk 
szerény tehetségeikhez mérten sietnének garasaikkal fokozni Baumgarten Ferenc akciójának 
erejét. Megdöbbenéssel kellene tehát fogadnom, ha valóságnak bizonyulna az, hogy a rokonok, 
akik maguk is gazdagok, megragadnák a holt ember adakozó kezét, hogy visszarántsák nemes 
szándékától és lehetetlenné tegyenek egy nagyobbszabású jótékonyságot." Heltai Jenői, ki 
viszont a humor hangját ütötte meg: „A család előtt gyanús lehetett, épelméjű-e az, aki a 
magyar irodalmon segíteni akar." Míg Karinthy a maga torzító szemüvegén át azt találta 
„jellemzőnek a mi pénzarisztokráciánkra, amelyből másutt a mecénások kerülnek ki, hogyha vég
re akadt soraikban egy mecénás, a legkevesebb, amit róla feltételeznek, hogy elmebeteg." Az 
Est néhány nap múlva (IX. 7.) folytatta a támadást külföldi irodalmi személyiségek nyilatko
zatainak közlésével (a két nagynevű Mann fivérnek, Alfred Kerrnek) és a Vossische Zeitung 
szerkesztőjének, — mely lapnak Baumgarten színikritikusa volt, — hozzászólásait hozta). 

Ekkor az ellenfél is elérkezettnek látta a pillanatot ellentámadásra. Sikerült megnyernie 
egy fajvédő lapot a végrendelet megtámadására politikai vonalon, abból indulva ki, hogy ha 
az alapítvány politikai aggályossága miatt nem nyerne jóváhagyást, a végrendelet megdől és a 
törvényes öröklés hatályba lép. A Magyarság első cikke szeptember 7-én ily címmel jelent 
meg. „Meg akarják semmisíteni Baumgarten Ferenc végrendeletét, amely kozmopolita írók 
kitenyésztésére (!) tízmilliárdos alapítványt létesített." A cikk nemzetellenes, felforgató célok 
követésével gyanúsította az alapítót és oda konkludált, hogy „Baumgarten fellegvárat akart 
csinálni annak a romboló szellemnek, mely földalatti rágcsálásával már előkészítette egyszer a 
.magyar nemzet összeomlását." Nem látták az örökösök, hogy ezzel a támadással önmaguk 
alatt vágják a fát? Hisz eszerint nemcsak tudta fivérük mit akar, — a perben azt vitatták 
ugyanis, hogy nem volt ura akaratának — de az irodalompártolás örve alatt még leplezni is 
tudta valódi céljait. Másnap a Magyarság (1927. IX. 8-i szám) vezércikkben folytatta a harcot. 
Milotay főszerkesztő írta „Baumgartenek" címen. Csattanója így hangzott: „A Baumgarten 
végrendeletében előírt irányzat a zsidó nemzetközi ideálokhoz való hűséget és megbízhatóságot 
szabja meg alapfeltétel gyanánt, egy propaganda-iskola és központ jellegét adva az irodalmi 
hagyatéknak." Két ily cikk önmagában is elegendő lett volna néhány év előtt ahhoz, hogy. az 
alapítvány ne nyerje el a kormányhatóság jóváhagyását. De még 1927-ben se volt a per veszély 
híján._ A támadást nem hagyhattuk válasz nélkül. E kényes helyzetben nem mertem a felelős
séget egyedül vállalni. Babits még nyaralt. Az Est-lapok tanácsára Rákosi Jenőhöz fordultam, 
a legöregebb és legtapasztaltabb magyar újságíróhoz, ki az alapítvány ügyében néhány nappal 
előbb már nyilatkozott is. Hogy miért épp hozzá, a haladó irodalomnak, Adynak, a Holnapnak 
és a Nyugatnak egy évtizeden át ádáz ellenségéhez, kinek Dunántúli néven jegyzett levelei a 
Budapesti Hírlapban vezettek 1915 őszén tisztviselőtelepi tanári állásának elvesztéséhez. 
Mindezt és sovén nacionalista magatartását, szembefordulása a húszas években az ellenforrada
lom túlkapásaival és kinövéseivel, kiemelkedése a kurzushoz csatlakozott politikusok és újság
írók demagóg tömegéből, kemény egyedülállása — azok szemében is elfeledtették, akik vele 
harcban állottak és kíméletlen támadásainak célpontjául szolgáltak. Tudjuk, hogy halálakor 
— néhány hónappal előbb ítélték el fogházbüntetésre egy ébredő terrorista megrágalmazá-
sáért — a. Nyugat (1929. II. 15. számában Schöpflin, Kosztolányi és Feleky Géza tollából) 
vezetőcikkekben úgy parentálta el, ahogyan fegyvertársat szokás. A folyóirat szerkesztője a 
múltban is, ekkor is ugyanaz volt: Osvát. 

Naphegyi villájában kerestem fel a Milotay-cikk megjelenését követő napon, Rákosi 
Jenőt. Nyolcvanötéves korában is biztos tudatában volt szuggesztív erejének: ahogyan hunyt 
félszemével, hajlottan és botra támaszkodva, kételyt nem tűrően néhány szóval felelt tanács
kérésemre. Babitshoz írott beszámolólevelemből idézek: „Rákosi sehogyse helyeselné, ha a 
Magyarsággal polémiába bocsátkoznánk a felvetett kérdésekről. Sértené a kegyeletet is, ha 
ilyesmiről vita keletkeznék. Válaszoljuk azt; ha Baumgarten Ferencnek nemzetellenes céljai 
lettek volna, nem csinált volna vagyonából alapítványt, nem helyezte volna azt a magyar 
kormány felügyelete alá, talált volna arra más alkalmasabb módot." Búcsúzáskor fekete házi
sapkával fedett fejével közelebb hajolt és halkan megjegyezte: „De azért mégis hiba volt 
Baumgartentől (nyilván régi időből emlékezett reá), hogy Babitsra bízta alapítványát." 
Kérdő tekintetemre fejét rázva csak annyit mondott: „Nem tartom őt alkalmasnak." Mint 
aggastyán se tagadta meg régi önmagát. Konzervatív előítéleteit és az igazi alkotókkal szemben 
érzett féltékenységét. Látta mint porosodik be hosszú életének rengeteg műve és miként nő 
Adyé meg a többieké. Pedig Babits elfelejtette még azt is, amiért nem lehetett tovább a magyar 
ifjúság nevelője. 1923-ban ajánlással elküldte neki a Paradicsom akkor megjelent fordítását, 
ugyanúgy, mint annakidején a Pokolét. És megőrizte köszönőleveleit. 

A Magyarság „helyreigazításunkat", mely az alapítólevél-tervezetre, mint már ismertre 
hivatkozott, ha nem is szó szerint, leközölte szeptember lö-i számában, de megjegyezte, hogy 
a végrendeletnek az „előítéletektől való mentességre vonatkozó kikötése" mindenesetre rrieg-
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okolttá teszi, hogy a magyar közvélemény a legnagyobb figyelemmel kövesse ennek a hatalmas 
alapítványnak felhasználását és ellenőrizze megteremtőjének és végrehajtóinak intencióit." 
A Baumgarten-fivéreknek az alapítványt nem sikerült felborítaniuk. De sikerült a felügyeletre 
hivatott hatóságban felkelteni a bizalmatlanságot az alapítvány várható működése iránt. 
Erre vezethetők vissza azok a kívánságok, amelyektől a kormányhatóság a felügyeleti jog 
hatályosabb gyakorolhatása végett a jóváhagyást függővé tette. Az eló'csatározás a sajtóban, 
eldöntötte a bíróság előtti ütközet sorsát. A szeptember 17-re kitűzött tárgyalás napján egy 
feltűnő híradás jelent meg a fővárosi lapokban. Német írók nyilatkozatáról a magyar írók 
alapítványa mellett. Thomas Mann írása. Az aláírók között rajta kívül még Heinrich Mann, 
Jacob Wassermann, Ernst Robert Curtius az irodalomtörténész, Rudolf Kassner az esszéíró és 
Baumgarten német íróbarátjai közül még többen szerepeltek. A magyar lapok átvették a 
német írók Protestjét, amely*Berlinben, Münchenben, Bécsben és Prágában tizenkét elterjedt 
napilapban látott először napvilágot. E nyilatkozat előzménye volt 1927 júliusában látogatá
som Münchenben Thomas Mann-nál. Az Isar-menti villanegyedben épült otthonában fogadott, 
abban a földszintes dolgozószobában, melyet az Unordnung and frühes Leid c. elbeszélésének 
olvasói ismernek. Baumgartennel a Meyer-könyv megjelenése óta tartott baráti kapcsolatot. 
Ha Berlinben megfordult — Baumgarten levelesládája számos lapot őrzött, melyben a nagy 
író jelezte jövetelét — rendszerint találkoztak. (Ezek az emlékek is elhamvadtak az alapítvány 
házában.) Az egyetemek által tisztelet jeléül felajánlott tudományos címeket büszkeséggel 
használta az író és bejárati ajtaján is olvasható volt: Prof. Dr. Thomas Mann. Babitshoz 
augusztus 4-én intézett levelemből idézek: „Thomas Mann nagy barátsággal és tisztelettel 
beszélt Baumgartenről. Benne látta azt a kritikust, akire a német irodalomnak szüksége volt. 
Sokat várt volna még tőle ezen a téren. Készséggel vállalta a kezdeményezést. Arra is gondolt, 
hogy a porosz költőakadémiát, melynek elnöke ő volt, az akcióba bevonja." (De ez elmaradt, 
mert késleltette volna a megjelenést.) Beszélgetésünkből emlékszem még a következőkre: 
„Fivérem Heinrich, biztosan aláírja." Amikor Alfred Kerr nevét szóbahoztam, mereven 
nézett rám: „Da soll er es machen." (Csinálja akkor ő!) Ezzel kifejezésre juttatta, hogy nem 
írna vele együtt alá. Az aláírások összegyűjtését Sinzheimerre, a Simplicissimus főszerkesztő
jére bízta, aki szintén Baumgarten tisztelői közé tartozott. 

Hatását a német írók proklamációja nem tévesztette el a per bírájára sem, ki már az 
első, a perfelvételi tárgyaláson felfogását az ügyről nem tartotta titokban. Nem is került 
érdemi tárgyalásra sor. A fivérek rövidesen letették a pert, megelégedvén azzal, hogy a hagya
ték egyévi jövedelmét, amely közben felgyülemlett, átengedtük. A hagyaték állaga így nem 
is szenvedett csorbát. A magyar írók köszönetét német írótársaikhoz Thomas Mann címére 
október végén a magyar Pen Club küldte el. (Szövegét Babits fogalmazta.) A Nyugatban 
„A német írók a magyar írókért" címen (Ny. II. 496.) Schöpflin Aladár fűzött reflexiókat, a 
szellemi szolidaritásnak ebben az időben ritkaságszámbamenő megnyilatkozásához. 

Szerb Antalné 

BABITS MIHÁLY ÉS LÉNÁRD SÁNDOR 

A latinamerikai magyar nyelvű irodalom magyar íróként tartja számon Lénárd Sán
dort, aki azonos Alexander Lenard német költő-, író- és műfordítóval, s egyszemély a Brazí
liában élő orvossal, aki angolul és latinul is írja műveit, s olykor maga is illusztrálja azokat 
finom tussrajzaival. Világhírre A. A. Milne „Winnie-the-Pooh" című könyvének bravúros 
latin fordításával tett szert. (Magyarul Karinthy Frigyes: Micimackó.) 

Nálunk kevéssé tudott róla, hogy verskötetei részben Rómában jelentek meg, mint 
az Asche, Andrietta, Die Leute sagen címűek, s köztük a ma már becses könyvészeti ritkaság
nak számító Orgelbüchlein Amerigo Tot, a világhírű magyar származású szobrász, Tóth Imre 
tíz egészoldalas linoleummetszetével. Már a Rómában megjelent kötetekben, majd a Walter 
Krieg Verlag gondozásában Ex Ponto címmel megjelent verskötetében találunk magyar vers
fordításokat: Ady Endre, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, s József Attila verseiből. 

A Babits-hagyatékban nyilvántartott Lénárd-levelekből kiderül, hogy 1930—35 között 
Babits Mihály és Lénárd Sándor kapcsolatban állottak egymással, s a levélváltások témája 
Lénárd Babits-fordításai voltak. Sajnálatos tény, hogy ez idő szerint a hagyatékban csupán 
az az egy fordítás található, amelyet a fordító jóvoltából egy hozzá intézett Babits-levél fotó
kópiájával egyetemben Brazíliából megkaptunk. A Versenyt az esztendőkkel kötet „Olyan az 
életünk" kezdetű versének szép fordítása ez; szinte maradéktalan tartalmi és formai hűségű. 
Babits mestere Lénárdnak, ez érezhető, amikor rímproblémák esetében inkább a hangulati 
hűséget részesíti előnyben, a fogalmival szemben: 
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