
TÉGLÁS JÁNOS 

BABITS ÉS A PETŐFI TÁRSASÁG 

,, Bizonyos elégtétellel látom, hogy kétfelől támadnak... " 

„Engem már sokszor és sokféleképpen támadtak s főleg sokféle okért; támadtak cikkben, 
könyvben és folyóiratban; támadtak jobbról és balról; mert modern vagyok, és mert 
konzervatív; támadtak mint szocialistát és mint-fajvédőt; mint filoszemitát és antiszemitát; 
mint pártembert és mint csapodár árulót (holott én mindig egy voltam és mindig én voltam); 
támadtak ellenségeim és barátaim." 

Babitsnak ez a harmincas évekből származó keserű vallomása személyes sorsának 
legalább két évtizedes tapasztalatait összegzi. A Petőfi Társasággal való kapcsolata - az 
1915-ös jelölés és megalázó elutasítás; az 1917-es felvétel, majd a három évvel későbbi 
kizárás; valamint az 1929-ben kezdeményezett rehabilitálás megtagadása - is a támadások 
jegyében alakult. 

A Holnap című antológia és a Nyugat megjelenése óta a születő modern magyar költészet 
képviselői az irodalmi harcok meg-megújuló kereszttüzében álltak. A fő célpont Ady Endre 
személye és költészete volt, de kijutott a rosszindulatú, gúnyos megjegyzésekből Babits 
Mihálynak is. Visszaemlékezése szerint hol „zsidóbérenc" volt, hol „kongreganista". Az 
első világháború kitörése után erősödött a támadás Ady és „felekezete" ellen, azért, mert 
ők egy idő után kétkedéssel fogadták a vérontást, később pedig tudatosan szembefordultak 
vele. A modernekkel szemben a Budapesti Hírlap, mely a sajtóhadjárat kezdeményezője 
volt, a kor reprezentáns költőjének azt a Gyóni Gézát tekintette, akit Ady - egy nyilvános
ságra hozott magánlevelében - nem sorolt az „igaz poéták közé". A lap főszerkesztője, 
Rákosi Jenő Dunántúli néven írta harcias hangú leveleit, s ezekben azt állította, hogy 
Gyóniból nem a világháború csinált költőt, „a világháború csak revelálta Gyónit nemzete 
számára. Ady Endrét és felekezetét is revelálta a világháború. Kitűnt róluk, hogy sem arra 
nem jók, hogy a háború veszedelmeit viseljék, sem hogy énekeljék. Róluk kiderítette a 
háború, hogy jók voltak arra, hogy egy unott és megcsömörlött kornak babérral jutalmazott 
szórakoztató pojácái legyenek, de komoly idők, komoly emberek, komoly dolgok számára 
nem valók." 

Babits a sajtóvitában egy ideig csak mint nyugatos volt érintve, tehát másodrendű vádlott 
volt. Az érdeklődés középpontjába 1915. október 20-a után került, amikor Dunántúli 
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„nagybecsű figyelmére" méltatta a Nyugat augusztus 16-i számában megjelent Játszottam 
a kezével című szerelmes versét, mely az ismert sorokkal zárult: 

nagyobb örömmel ontanám 
kis ujjáért a csobogó vért, 
mint száz királyért, lobogóért! 

Dunántúli így vélekedett a szerzőről: „Aki ezt írta, magyar állami gimnáziumban, az 
állam jóvoltából, hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket." A „gonosz és 
cinikus vers" miatt Rákosi Jenő - aki egyébként a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagja volt 
- kétségbe vonta Babits hazafiasságát, és nemcsak költészetét támadta, hanem kenyérkereső 
állásában is megfenyegette. Ez a sajtóháború - melynek részletei Éder Zoltán Babits a 
katedrán című könyvéből ismertek - a „nemzeti" alapon álló Petőfi Társaság tagjainak a 
figyelmét is a művészetről a politikára, Babits költészete helyett néhány hazafiatlannak 
minősített verssorára irányította. 

1915. december 18.:,,Babits kettő voksot kapott" 

1915. november közepén - három hónappal a „baljósan híressé vált" vers megjelenése 
és egy hónappal Dunántúli Babits-ellenes levele után -, amikor már 26 cikk támadta, illetve 
védte a költőt, és az inkriminált sorokat is legalább ennyiszer citálták az újságok, akkor 
került nyilvánosságra, hogy a Petőfi Társaság tagjai közé akarja választani Babits Mihályt 
és a krasznojarszki hadifogolytáborban raboskodó Gyóni Gézát. A Bácsmegyei Napló 
cikkírója azt a jó szándékú, de megalapozatlan következtetést vonta le ebből a hírből, hogy 
a „vihar után szép kibékítő szivárvány tűnt fel a magyar irodalom horizontján". 

A Petőfi Társaság december 12-i zárt ülésén Pakots József titkár hivatalosan közölte, 
hogy a 60 rendes tagból álló Társaságban 4 megüresedett hely vár betöltésre, s erre 11 írót 
javasoltak. A tagválasztó ülésre december 18-án, szombaton délután került sor az Akadémia 
üléstermében. Hamarosan kiderült, hogy a Bácsmegyei Napló reményei nem válnak valóra, 
az irodalmi vihar nem csendesedett le, a „választás - írta a Budapesti Hírlap - Dunántúli 
és a holnaposok polémiájának jegyében folyt le". Az ülésen megjelent 28 tag a 4 helyre a 
következőket választotta meg: Gyóni Géza (16 szavazat), Móra Ferenc (18), Malonyai 
Dezső (17) és Ballá Ignác (12). Babits iránt olyan nagy volt az ellenszenv, hogy a fel nem 
vett 7 jelölt közül ő kapta a legkevesebb voksot, mindössze kettőt. Megelőzte őt Ivánfi Jenő 
(11), Császár Imre (9), Farkas Imre (7), Peterdi Andor (7), Juhász Gyula (4) és Krüzselyi 
Erzsébet (3). A 28 tag döntését nyilván befolyásolta az is, hogy az „ártatlan verssorok"-kal 
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foglalkozó sajtóháborúban a választás napjáig már 43 cikkbombát lőttek egymásra az 
ellenfelek. 

Az újságok nagyobb része úgy értékelte a Petőfi Társaság döntését, mint a hetek óta 
folyó literatúraper igazságos ítéletét. Gyóni Géza egykori lapja, a Bácskai Hírlap annak 
örvend, hogy a „Petőfi cége alatt működő magyar társaság egy nagy önvédelmi harc 
közepette a Petőfi szellemében élő és működő, az ő útjait járó poétákat előbbre helyezi a 
dekadens és ellenséges Nyugat perverz imádóinál. Ez az ítélet - folytatja a lap - minde
nekfelett erkölcsi elégtétel ... a magyarimádó Gyóni Gézának, szemben a félrevonulók és 
megbújok költői szektájával, akik a babájuk kisujját nem adják királyért, hazáért." Hasonló 
szellemben ír a Budapesti Hírlap, a Külügy-Hadügy, valamint a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap. A Tolnamegyei Közlöny pedig azon gúnyolódik, hogy a „tehetséges költő" 
„ezúttal kisebbségben maradt". A korábban megbékélésben reménykedő Bácsmegyei 
Napló tudósítója rendkívül mértéktartóan fogalmaz: örömmel nyugtázza Gyóni megvá
lasztását, de úgy véli, hogy Babits és Juhász Gyula kirekesztése csökkenti ennek a 
megtiszteltetésnek az értékét. Még a Társaság irodalmi rangjában is kételkedik, és joggal 
kérdezi: „Vajon a magyar költészetnek a Petőfi Társaság-e a Parnasszusa?", sőt úgy 
gondolja, hogy „valami visszaélést követett el Petőfi nevével a Társaság". 

1916 elejére a Babits körüli közel három hónapos vihar lecsendesedett. A több mint 
félszáz cikknek nemcsak az lett a következménye, hogy a költőtől a Petőfi Társaság 
megtagadta az irodalmi elismerést, hanem egy időre a tanári pályától is búcsúznia kellett. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium - 1916. január 8-án kelt intézkedésével - tanári 
állásából „más működési körbe" helyezte. A tisztviselőtelepi főgimnázium diákjaitól janu
ár 29-én, szombaton búcsúzott el, és a Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóságon február 
l-jén foglalta el új állását, de a „büróban" - egy későbbi nyilatkozata szerint - csak két 
napig bírta a munkát, ezután betegállományba vonult. A VKM február 18-i rendelete fél 
évig szabadságolta, ezt később (augusztus 11-én) meghosszabbította október 3 l-ig. A zak
latások irodalmi munkásságát sem hagyták érintetlenül: a hazafiúi és írói önérzetében 
mélyen megsértett költő a Kártyavár című regényének írását félbeszakította. 

Babitsnak a művelődési hatóság közel tíz hónap után megbocsátott - november 9-én 
ismét tanári szolgálatra osztotta be - , a Petőfi Társaság azonban csak két évvel később 
módosította álláspontját. 

Ez idő alatt Babits életében néhány változás történt: májusban megjelenik harmadik 
kötete, a Recitativ, benne a hírhedt befejezésü verssel; júniusban a Tisztviselőtelepről a 
Reviczky utcába költözik; november 19-én ismét tanítani kezd a VI. kerületi állami 
főgimnáziumban. 1917-ben pedig másodszor is a vádlottak padjára kerül: a Fortissimo című 
verse miatt elkobozzák a Nyugat március 1-jei számát, és „vallás elleni vétség" címén vádat 

9 Irodalmi ítélet, Bácskai Hírlap, 1915. december 19. 
10 Lásd a 8. sz. jegyzetet. 
11 Elégtételt kaptunk, Külügy-Hadügy, 1915. december 25., 11. 
12 Irodalmi vita, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1916. január 2., 6-7. 
13 Tehetséges költő, Tolnamegyei Közlöny, 1915. december 26., 4. 
14 Tagot választ a Petőfi Társaság, Bácsmegyei Napló, 1915. december 21., 2. 
15 BOROS Ferenc, Beszélgetések Babits Mihálynál, Élet, 1918. november 24. 
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emelnek ellene. A bíróság márciusban megkezdi az ügy tárgyalását, de - Vázsonyi Vilmos 
igazságügyminiszter közbenjárására - augusztusban törli az eljárást. 

1917. december 15.: a,,közgyűlés nagy szeretettel a tagok közé választott" 

17 Ilyen előzmények után közölte a Magyar Hírlap a Petőfi Társaság 1917. szeptember 
30-i zárt üléséről származó értesülést, hogy a december havi tagválasztó ülésen Adyt, 
Babitsot és Kosztolányit fogják jelölni. A későbbi tudósítások Ady nevét már nem emle
gették, de beszámoltak arról, hogy a december 1-jéig megüresedett öt helyre öt jelölés 
érkezett Pakots József titkárhoz. Babits ajánlói a következők voltak: Herczeg Ferenc 
elnök, Pakots József titkár, továbbá Ábrányi Emil, Ballá Ignác, Feleki Sándor, Szikra 
(Teleki Sándorné) és Váradi Antal. 

A választást december 15-én tartották a képviselőház egyik bizottsági termében. A tisz
tikar háromévenként esedékes megújítása után (ismét Herczeg Ferenc lett az elnök!) a 
jelenlévő 35 tag mind az öt jelöltet befogadta a rendes tagok sorába: Babits 27, Bíró Lajos 
25, Csathó Kálmán 27, Kosztolányi Dezső 26 és Surányi Miklós 25 szavazatot kapott. 
A felvételről Pakots titkár december 18-án kelt levelében értesítette Babitsot, egyben 
felkérte, hogy székfoglalóját 1918 márciusában, a költő Zrínyi Miklós születésének 300. 
évfordulója alkalmából rendezett díszgyűlésen tartsa meg. Az elnökség szeretné, ha vagy 
Zrínyiről szóló előadással, vagy verseinek bemutatásával lépne a tagok közé. Babits 
költeményeinek felolvasását választja, de székfoglalóját nem a tervezett március 17-i 
ülésen, hanem csak október 13-án tartotta meg. 

Babits már 1918 tavaszán bekapcsolódott a Petőfi Társaság munkájába: a Vigyázó-díj 
verspályázatának három fős bírálóbizottságában dolgozik. Feleki Sándorral és Jakab Ödön
nel arról kell dönteniök, hogy az 1895-ben létrehozott alapítvány kamatából származó 
jutalmat melyik - Petőfi stílusában megírt - lírai pályamű kapja. A bizottság döntése 
egyhangú: egyik pályázatot sem érdemesítik a díjra. 

Október-november hónapban - a demokratikus és függetlenségi törekvések felerősödé
se idején, az őszirózsás forradalom napjaiban - Babits aktív szerepet vállalt a Petőfi 
Társaság megreformálásában. 1918. október 28-án megjelent és felszólalt azon a feszült 
hangulatú közgyűlésen, melyet Palágyi Menyhért indítványára hívott össze az elnökség. 
Ezen a filozófus-irodalomtörténész a következő három pontból álló határozati javaslatot 
terjesztette a tagság elé: 1. A Petőfi Társaság csatlakozzon a Nemzeti Tanácshoz; 2. 
A kiegyezési korszak szellemét tükröző hamis Petőfi-kép helyett a világszabadság költőjé-

16 A vádlott: egy Babits-vers, szerk. TÉGLÁS János, Bp., Tótfalusi Tannyomda, 1995; A vádlott: Babits Mihály, 
i. m., 237-272. 

17 Tompa-emlékünnep, Magyar Hírlap, 1917. október 2., 5. 
18 A Petőfi Társaság tagválasztása, Az Újság, 1917. december 19., 12. 
19 Babits Mihály Petőfi Társaság-beli tagajánlási íve, PIM, V, 529/1. 
20 A Petőfi Társaság közgyűlése, Az Újság, 1917. december 16., 11. 
21 A Petőfi Társaság levele Babits Mihálynak, OSZK Kt, Fond III/1643/1. 
22 A Petőfi Társaság levelei Babits Mihálynak, OSZK Kt, Fond III/1643/2, ill. 7, 8. 
23 A Petőfi Társaság Vigyázó-pályázata, Budapest, 1918. április 27., 5. (A díjat gróf Vigyázó Sándor még Jókai 
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nek a kultusza kerüljön előtérbe; 3. A tájékozatlan külvilágot egy röpiratban ismertessék 
meg a magyar kultúra értékeivel, ennek megfogalmazására hozzanak létre bizottságot. 
Palágyi előterjesztése után éles vita alakult ki a konzervatívok és a reformok hívei között, 
mely már-már szakadással fenyegetett. Herczeg Ferenc tiltakozott a Nemzeti Tanácshoz 
való csatlakozás miatt, mert szerinte ezzel politikát visznek be az irodalmi társaságba. 
Kijelentette, hogy mivel eddig „olyan politikai irányt képviselt, amely helytelennek 
bizonyult és megbukott", leköszön elnöki tisztéről. Kosztolányi, Babits és Ferenczi Zoltán 
felszólalása után Palágyi úgy módosította indítványát, hogy a Társaság csatlakozás helyett 
csak üdvözli a Nemzeti Tanácsot. Ezzel sikerült egy időre elkerülni a kenyértörést, és 
megszülethetett az a határozat, amelyet a radikális Világ közölt: „A Petőfi Társaság üdvözli 
a Nemzeti Tanácsot abban a reményben, hogy Petőfi Sándornak a világszabadságra, a 
demokratikus Magyarország teljes önállóságára és a magyar hazafiságra vonatkozó eszmé
jéért sikerrel fog küzdeni. Új feladatok előtt állunk. A Petőfi Társaság, amely eddig is 
mindent elkövetett, hogy a költő szellemét a magyar nemzet előtt behatóan ismertesse, 
kötelességének tudja, hogy a nagy idők által teremtett új helyzetben Petőfi politikai és 
társadalmi költészetének eszméit hirdesse. A letűnt kiegyezési korszakban szabadon foly
hatott Magyarország műveltségének rendszeres lekicsinyítése a világ közvéleményében. 
A Petőfi Társaság elhatározza, hogy programjának egyik fő pontjává avatja a magyarság 
megvédését a nemzetek tájékozatlanságával szemben. E célból külön állandó bizottságot 
alakít." Az állandó bizottságba Babitsot, Bíró Lajost, Kosztolányit, Palágyi Menyhértet 
és Peterdi Andort választották meg. Herczeg Ferenc fenntartotta ugyan lemondási szándékát 
- nyilatkozata szerint azért, mert „mint exponált politikus nem tartom magam hivatottnak 
a határozat képviseletére" -, de Palágyi és mások rábeszélésére engedett annyit, hogy 
lemondását csak a legközelebbi közgyűlésen jelenti be. 

Két héttel később, november 10-én tartotta következő rendkívüli zárt közgyűlését a 
Petőfi Társaság. Az őszirózsás forradalom sikere lelkesítette a fiatal írókat, a politikai 
balratolódás pedig aggasztotta a konzervatív érzelmű idősebbeket. Ezért mindkét irányzat 
képviselői szinte teljes számban megjelentek ezen a vasárnap délelőtti összejövetelen. 
A közgyűlés viharos hangulatban kezdődött, de békés megegyezéssel ért véget. A távollevő 
Herczeg Ferenc lemondását - melyet a Világ már korábban a nyilvánosság elé tárt -
Ferenczi Zoltán alelnök most jelentette be hivatalosan. A mérsékelt nézeteket valló elnök 
visszalépése felbomlással fenyegette a Társaságot. A hozzászólók - talán csak Peterdi 
Andor volt kivétel - helytelenítették visszavonulását. Babits is hangsúlyozta, hogy nem 
Herczeg Ferenc személyét kifogásolják, hanem a fiatal írók távoltartását a Társaságtól. 
A közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is megbízik az elnökben, és lemon
dását nem fogadják el. Erről délután küldöttség tájékoztatta Herczeg Ferencet a lakásán, 
aki közölte, hogy ezekben a forradalmi időkben is megmarad tisztségében. 

24 A Petőfi Társaság köszönti a Nemzeti Tanácsot, Világ, 1918. október 29., 4. 
25 LENDVAI István, Herczeg Ferenc a Tilláról, a Petőfi Társaságról és a Bizáncról, Figaró, 1918. november 

6. 
26 A Petőfi Társaság közgyűlése, Magyar Hírlap, 1918. november 12., 7. 
27 A Petőfi Társaság forradalma. Világ, 1918. november 12., 13. 
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A másik téma, ami heves vitát váltott ki, a Társaság megreformálásának kérdése volt. 
Az ifjabb tagok - Babits, Móricz és Peterdi Andor -, valamint az idősebb Kabos Ede és 
Palágyi Menyhért a két hete elfogadott határozat szellemében kifogásolták, hogy a Társaság 
nem Petőfi eszméinek jegyében cselekszik, mert a fiatal írói gárda képviselőit csak 
vonakodva fogadja be. A vitázok éles hangon fogalmaztak. Móricz indulatosan kiáltotta 
oda: „Nem önök a magyar irodalom kiválasztottjai!" Egy másik harcias tag így érvelt a 
fiatalítás mellett: „itt áll egy üres pohár s odakünn van a fiatal bor; vagy megengedik önök, 
hogy behozzuk kívülről a bort, vagy kimegyünk és keresünk egy új poharat a meglevő 
borhoz, önök pedig mulathatnak vagy búsulhatnak itt tovább az üres pohár mellett." 
A reformok hívei ismét hangsúlyozták: nem akarják kettészakítani vagy felrobbantani a 
Társaságot, és a vezetést sem szándékoznak magukhoz ragadni, de a fiatal irodalom számára 
nagyobb teret követelnek. A vita végül megegyezéssel végződött. A túlnyomó többségben 
lévő „öregek" beleegyeztek a fiatalításba és egy harmadik alelnöki tisztség létrehozásába, 
melyre a reformerek Móricz Zsigmondot jelölték. A Társaság létszámbővítése azonban nem 
volt egyszerű. Az 1908-as alapszabályok szerint a testület létszáma 60 fő lehet. 1918 
novemberében azonban csak egy üres hely van, ezért több új tag szabályos felvételére nem 
kerülhet sor. Szükségessé vált tehát az alapszabályok módosítása. Erre a munkára - Herczeg 
Ferenc elnök vezetésével - hattagú bizottságot kértek fel, melyben mindkét fél képviselve 
volt: az egyik oldalon Babits, Móricz és Kabos; a másikon Pékár Gyula, Ferenczi Zoltán 
és Bársony István állt. A bizottságnak többek között az a feladata, hogy a taglétszámmal 
foglalkozó 6. §-t változtassa meg. Az újságok 25-30 új tag tervezett felvételéről írtak, a 
bizottság azonban - feltehetően Babits távollétében - azt javasolta, hogy a rendes tagok 
számát 60-ról csak 70 főre emeljék. Az alapszabály-módosítást - dr. Ferenczi Zoltán 
alelnök és Peterdi Andor titkárhelyettes aláírásával - november 17-én (még a következő 
rendkívüli közgyűlés napján) terjesztették fel gróf Batthyány Tivadar belügyminiszterhez. 
A hivatalos irat sorsáról nem tudunk - Herczeg Ferenc sem említi meg a Déli Hírlapnak 
adott interjúban -jóváhagyására az események gyors változása miatt biztosan nem került 
sor. De nem történt meg az új tagok felvétele sem, pedig Herczeg szerint már a 25 új író 
névsorát is összeállították. Ekkor azonban Móricz levélben közölte, hogy a fiatalok részére 
felajánlott helyeket nem fogadhatják el, mert ők az új Vörösmarty Akadémia tagjai lesznek. 

Ezen a november 10-i közgyűlésen még egy Babitsot is érintő határozat született. Hubay 
Jenő hegedűművész, tiszteletbeli tag indítványára elhatározták, hogy a magyar írók kiált
vánnyal fordulnak a világ közvéleményéhez, melyben Magyarország területi integritásának 
és a magyar kultúra becsületének a megvédését kérik. A kiáltvány megfogalmazásával 
Babits Mihályt bízták meg. 

Babitsnak ez volt a harmadik és valószínűleg utolsó nyilvános szereplése a Petőfi 
Társaságban. November közepétől már minden energiáját a Vörösmarty Akadémia meg-

28 Herczeg Ferenc megmarad a Petőfi Társaság élén, Déli Hírlap, 1918. november 12., 5. 
29 A Petőfi Társaság, Pesti Hírlap, 1918. november 12. 
30 A Petőfi Társaság szervezete és alapszabályai, 1908. 
31 Felterjesztés a belügyminiszterhez, PIM V, 4561/21. 
32 Mi történt a Petőfi Társaságban? Déli Hírlap, 1919. március 1. 
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szervezésére fordította. A „modern magyar irodalom legjelesebbjeinek" új csoportosulása 
a december l-jén tartott alakuló ülésén alelnökké választotta öt 

Ezután a Petőfi Társaság eltávolodott Babitséktól: 1919. február 23-án testületileg 
beléptek a Területvédő Ligába és a jobboldali Pékár Gyulát megválasztották ügyvezető 
másodelnöknek. A létszám bővítésének kérdése is lekerült a napirendről, a márciusi köz
gyűlésen csak az eredeti alapszabályok szerinti felvételt tervezik azaz a megüresedett 
helyekre (februárban kettő van!) akarnak új tagokat választani A reformtörekvések 
kudarca miatt Peterdi Andor február 27-én töröltette magát a tagok sorából. 

1920. február 21.:,, Barátaim... értesítettek a Petőfi Társaságból való kidobatásomról" 

A Tanácsköztársaság egy időre véget vetett a Kisfaludy- és a Petőfi Társaság, valamint 
a Vörösmarty Akadémia tevékenységének. A kommün bukása után az újjáéledő két társaság 
vizsgálatra és kizárásokra készült, míg az augusztus elején születő Magyar írók Szövetsége 
híveket toborzott. Babitsot is hívták, szép szóval és fenyegetéssel, de ő távol maradt a 
fajvédő szövetségtől, mert hagyományokhoz ragaszkodó konzervativizmusától idegennek 
érezte a politizálást, a szélsőséges irányzatok bármelyikéhez való csatlakozást. Az ő régi 
ideálja a „béke és boldogság - írta Szabó Dezsőnek egy levelében -, erre kétségtelenül 
rossz út a forradalom, melyben a nemzet önmagát öli meg; de nem kevésbé rossz út, ha a 
nemzetek és fajok egymást ölik. Az igazi hazafiság az, mely a maga nemzetét, faját belül 
erősíti, de nem az, mely idegen nemzeteket, fajokat kifelé támad. Az igazi hazafiság a 
kulturális, nem a politikai." 

A nagy múltú társaságok tehát ítélkezésre készülődtek. A Kisfaludy Társaság mutatott 
példát: 1919. augusztus 16-án zárt közgyűlést tartott, melyen Pékár Gyula javaslatára-aki 
ekkor már kultuszminisztériumi államtitkár- úgy döntött, hogy kivizsgálja „valamennyi 
tagjának szereplését a kommunizmus alatt..., hogy nem terhel-e valakit hazafiatlan, nem
zetellenes magatartás és cselekedet, amely esetben a hagyományosan nemzeti szellemben 
élő Kisfaludy Társaság nem tűrhetné meg tagjai közt." A feladat végrehajtására bizottsá
got hoztak létre, melynek tagjai - Angyal Dávid, Bársony István, Beöthy Zsolt, Császár 
Elemér és Jakab Ödön - Szász Károly elnök irányításával végzik munkájukat. A bizottság 
Alexander Bernát, Ambrus Zoltán, Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Radó Antal, Szemere György és Váradi Antal kommün alatti magatartását 
vizsgálja. 

A Petőfi Társaság két héttel később, a szeptember 1-jei zárt ülésén határozta el a 
felelősségre vonást. Herczeg Ferenc elnök megnyitó beszédében - Peterdi Andor tanulmá
nya szerint - a maga hűvös modorában így üdvözölte a megjelenteket: „mi, a Társaság, 

33 A Vörösmarty Akadémia megalakulása, Pesti Napló, 1918. december 3. 
34 A Petőfi Társaság rendkívüli közgyűlése. Budapesti Hírlap, 1919. február 15. 
35 Babits Mihály levele Szabó Dezsőnek, OSZK Kt., Fond III/l 563/40. 
36 Budapesti Közlöny, 1919. augusztus 17., 7. 
37 Jegyzőkönyv a Kisfaludy Társaság igazolóbizottságának 1919. évben tartott üléseiről. ,,Mindenki újakra 

készül...", szerk. JÓZSEF Farkas, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967, IV, 1137-1144. 
38 Peterdi Andor kéziratos feljegyzései, PIM V, 4561/21. 
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úgy érezzük magunkat, mint Zola Germ inaljanak bányászai, akiket egy katasztrófa bezárt 
a bányába, de amikor meglátják a napvilágot, szerencsét kívánnak egymásnak." Herczeg 
hajlott a békülékenységre, Pékár azonban, aki mindkét társaságnak a tagja volt, éles hangon 
követelte a vizsgálatot, lelkesen támogatta öt Bársony István és Pap Zoltán. Végül a zárt 
ülés bizottságot választott, melynek elnöke Bársony István lett, tagjai: Jakab Ödön (ők 
ketten a Kisfaludy Társaságban is hasonló feladatot láttak el!), Pap Zoltán és ifj. Hegedűs 
Sándor; póttagjai: Lőrinczy György, Sas Ede és Szemere György; előadó: Farnady József, 
a Társaság ügyésze. Később Lőrinczy kilépett a bizottságból, Pap Zoltán pedig december 
30-án meghalt, így a vizsgálati jegyzőkönyvet hatan állították össze. 

Pékár még kérdőíveket is küldetett a tagoknak, és ilyen kérdésekre várt választ: „1. 
A Tanácsköztársaság alatt vállalt-e megbízást? 2. Részesült-e előnyökben? 3. Részesült-e 
díjazásban? 4. Tagja volt-e valamilyen bizalmi testületnek? 5. Kapott-e valamely megbí
zást? 6. Volt-e tagja valamely szakszervezetnek? 7. Tagja volt-e a kommunista pártnak? 8. 
írt-e a kommunizmus mellett? 9. Agitált-e szóval is a Tanácsköztársaság érdekében?" 

A bizottság szeptemberben kezdi meg és öt hónapig folytatja munkáját. Hat tagját eskü 
kötelezi a titoktartásra, s nem is szivárognak ki hírek a vizsgálatról. Még 1919. december 
30-án sem tudja az Új Nemzedék hírlapírója, hogy kiket zárnak ki a „Petőfi Társaság 
bolsevista tagjai közül". Bár Móricz Zsigmond és Bíró Lajos törlésével kapcsolatban 
vannak értesülései, ezeket Ferenczi Zoltán alelnök cáfolja. Babitsot meg sem említi a 
vádlottak között. Csak Lendvai István, a Gondolat munkatársa sejteti a Széljegyzetek Babits 
Mihály önvédelméről című cikkében, hogy rövidesen utolsó nagy próbatétel elé állítják 
a költőt, ahol sokat „hangoztatott magyar konzervativizmusát" kell majd bizonyítania. 

Az igazolóbizottság Babits, Móricz, Bíró Lajos, Krúdy Gyula, Palágyi Lajos és Vértesy 
Gyula 1919-es szerepléséről gyűjtött adatokat: újságcikkeket jegyzőkönyveket, előadások
ról készült feljegyzéseket. A vádlottakat - az Olaszországban tartózkodó Bíró Lajos kivé
telével - még kihallgatásra is beidézték. Munkájuk nyomán egy 19 oldalas, vádakat soroló 
jegyzőkönyv született (mely a PIM kézirattárában található). A vádirat elején a vizsgálat 
szükségességét indokolják: az irodalmi társaságok azért tartották fontosnak a seregszemlét, 
hogy megállapíthassák, hogyan teljesítették tagjaik kötelességeiket a nemzet szolgálatában 
„a letűnt gyászos korszakban" s az azt megelőző időben. Nem titkolják, hogy a „múlt 
bűneinek megtorlása"-ként a Petőfi Társaságot meg akarják tisztítani „minden kivető 
elemtől", azoktól, akik Petőfi magyar szellemét „nemzetközivé akarták átgyúrni". A jegy
zőkönyv szerint ugyanis az író nem lehet annak a rendszernek a híve, mely a „szellemi erők 
kezéből a bárdolatlan tömegeknek adja át a hatalmat, sőt, utat nyit a csőcselék erőszakos
kodásának és osztályharcot hirdet, a gyűlölet mérgét hinti szét" a krisztusi szeretet eszmé
jének terjesztése helyett. A továbbiakban azt is hangoztatják, hogy iparkodtak „részrehajl-
hatatlan" tárgyilagossággal eljárni, s vizsgálódásukban „nem a bosszú, még csak nem is a 
szigor, sőt, inkább a legnagyobb engedékenység szelleme" vezette őket, mert nem akarták 

39 A vizsgálat dokumentumai összegyűjtve: A vádlott: Babits Mihály, i. m., 212>-4(>A. 
40 Lásd a 38. sz jegyzetet. 
41 Kiket zárnak ki a Petőfi és a Kisfaludy Társaságból?, Új Nemzedék, 1919. december 30., 5. 
42 LENDVAI István, Széljegyzetek Babits Mihály önvédelméről, Gondolat, 1919. december 4., 3-6. 
43 A Petőfi Társaság igazolóbizottságának jegyzökönyve és Peterdi Andor tanulmánya, PIM V, 4561/21. 
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eltaszítani maguktól azokat, akiket nem tartanak „végképp elveszettnek a nemzet és a 
kultúra ügyére nézve." 

A jegyzőkönyv ezután 13 oldalon át ismerteti a vizsgálat „lesújtó" eredményét. A leg
részletesebben Babitscsal foglalkozik az anyag: 5 oldalon át sorolja vétkeit, még a befejező 
összegzés két oldalának a fele is az ő „zavaros teóriáját" emlegeti, és ismét azzal vádolja, 
hogy nemzetével kapcsolatban az „öngyilkosság politikáját" hirdeti. A többiek ügye sokkal 
rövidebb teret kap: Bíró Lajos 1 (11 soros), Krúdy Gyula 2 (+2 cikk: Kézimunka, Új 
történelmet kell írni), Móricz 3 (ez a Kisfaludy Társaság igazolóbizottságának jelentéséből 
készült kivonat), Vértesy Gyula 1 (8 soros!) és Palágyi Lajos 1 oldalnyi terjedelmű 
figyelmet érdemel. 

Az előterjesztés tehát Babitsot tekinti elsőrendű vádlottnak. Az igazolóbizottság udvarias 
hangú levélben kétszer is hívja meghallgatásra: először 1919. november 3-án Pap Zoltán 
lakásán, másodszor 1920. január 27-én a Nemzeti Múzeum kistermében szeretnének 
találkozni vele. Egy ideig talán határozatlan, legalábbis ez derül ki egy Csinszkának küldött 
novemberi leveléből: „Holnap, hétfőn lesz a Petőfi-társaság-beli vésztörvényszék (délután) 
- írta. - De oda még nem tudom, elmegyek-e?" Mivel azonban a jegyzőkönyv Babitsra 
vonatkozó része csak írásos anyagokra támaszkodik, és nem utal a költő személyes 
védekezésére - mint Krúdy vagy Palágyi Lajos esetében -, feltételezhetjük, hogy sem az 
ifj. Hegedűs Sándor, sem a Sas Ede által aláírt idézésre nem jelent meg. Ezt a feltevést 
látszik igazolni a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszéje is, melyben azt 
vallotta, hogy „Nem tartozom nektek felelettel. Nem felelek nektek." Úgy érzi, nem a 
társaságoknak, hanem csak a nemzetnek van joga kérdőre vonni a költőt, s neki gyónja meg 
minden érzését: „Ő a nemzetnek vall." írásos vallomása meg is jelenik a Nyugat 1919. 
novemberi számában, s a Petőfi Társaság vizsgálóbizottsága ezt is felhasználja a vádirat 
elkészítéséhez. 

A Babits elleni anyagot három dokumentum alapján fogalmazták meg. 
1. Bekérték a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól annak a vizsgálatnak az iratait, 

melyet a Greszler Jenő elnökletével működő középiskolai tanári fegyelmi bizottság állított 
össze a költő tanári munkásságáról. Ez tartalmazza a vádakat, Babitsnak a december 5-i 
kihallgatáson előadott védekezését, valamint a javasolt szankciókat. A középiskolai tanári 
fegyelmi bizottság azt kifogásolta, hogy elfogadta a népbiztosság megbízását az egyetemi 
tanszékre; előadásaiban az „internacionalizmust hirdette", mely a haza és a nemzet ellen 
irányult. Az igazi haza című cikkében azt állította, hogy „a hazaszeretet, a nemzeti érzés 
oly babona, mely a nemzeteket gyilkosságra bujtogatja"; és végül aláírta a Világban 
megjelent felhívást, amely „a nyelv- és országhatárok megszüntetéséről szólt". Babits 
védekezésében elmondta, hogy bizonyos értelemben internacionalista, de egyúttal a nem
zeti kultúrának a leglelkesebb híve, amint azt az Irodalmi problémák című műve is 
bizonyítja, amely a magyar szellem apológiája. A haza fogalmáról sohasem politikai 
felfogás szempontjából nyilatkozott, mindig megkülönböztette a terület, a föld fogalmát a 
szellem, a műveltség, az emlékek szent együttesétől. Az igazi hazát ő „kulturális és morális" 

44 A Petőfi Társaság levelei Babits Mihálynak, OSZK Kt., Fond IH/565/1, ill. Fond III/l 105. 
45 BABITS Mihály, Az igazi haza, Új Világ, 1919. február 15., 3-7. 
46 A magyar intelligenciához, Világ, 1918. november 3., 12. 
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intézménynek tekintette. „A nemzeti érzésben a gyűlölködést, más nemzetek elleni táma
dást elítéli", mert szerinte e jelszavak vezettek a háborúhoz. A felhívást pedig azért írta alá, 
mert azt hitte, jobb vélemény alakul ki rólunk külföldön. Fontosnak tartotta megemlíteni 
azt is, hogy a kommunista pártba Lukács György és Balázs Béla népbiztosok személyes 
kérésére sem lépett be. Egyetlen dologban érezte magát, akaratán kívül is, vétkesnek: 
sajnálja, hogy a Szózatról közölt - ma is vállalt és helyesnek tartott - véleményét a 
gyermekek számára írta, mikor még a „felnőttek is félremagyarázhatják". A kilenctagú, 
kultuszminisztériumi tisztségviselőkből, igazgatókból és tanárokból álló fegyelmi bizottság 
egyhangúlag elmarasztalta Babitsot, mert nézeteinek, írásainak „mételyező hatása van az 
ifjúságra". Ezért a következő büntetéseket javasolta: tiltsák el a tanári pályától, a miniszté
rium „különös gonddal" figyelje irodalmi munkásságát, továbbá vonják meg tanári nyug
díját. A minisztérium 1920. március 31-én kelt fegyelmi határozata - melyet Eder Zoltán 
közölt először — elmarasztalja Babitsot, de a javasolt szankciók közül „csak" nyugdíjának 
megvonásáról intézkedik. (Ezt a költő eddig sem vette fel.) 

2. A vizsgálati anyag ezután részletesen foglalkozott a középiskolai tanárok számára 
tartott előadásaival. Babits ezekben a hónapokban sokszor beszélhetett nagyobb közönség 
előtt a magyar irodalomról. Ezt egy levelében édesanyjával is tudatta: „Én rendkívül el 
voltam foglalva, az egyetemen kívül is előadásokat tartottam, s nem volt nap, hogy valami 
előadásom ne lett volna." Ezek a ,,nemzetellenes"-nek minősített előadások - a jobboldali 
Gondolat szerint - még „a megrémített és terrorizált hallgatóság" felzúdulását is kivál
tották. A Petőfi Társaság megszerezte - talán éppen a Gondolat szerkesztőségétől - az 
ezekről készített gyorsírói feljegyzéseket, s a szövegeket megpróbálta felhasználni Babits 
hazafiatlanságának bizonyítására. - Egyik alkalommal arról beszélt, hogy ma, amikor 
„minden törekvésünkkel az emberiségbe akarunk beleilleszkedni", helytelen az „egyoldalú 
nemzeti elfogultságot és büszkeséget" az ifjúságba nevelni. Az irodalomtanításban háttérbe 
kell szorítani a nemzeti különállás gondolatát, mely a nemzetet az emberiséggel állítja 
szembe. A nemzeti jelleget természetesen nem szabad elhanyagolni, de ez nem politikai, 
hanem csak esztétikai értelemben érvényesülhet az oktatásban. - Szerinte a régi iskolában 
a „nemzeti versek a politikai izgatás eszközei voltak", mert úgy értelmezték ezeket, hogy 
a haza érdekét szembeállították az egész világgal. Az irodalmi nevelésben az ilyen erkölcs
telen szemléletet mellőzni kell, „nem az elválasztó, hanem az összekapcsoló szempontokat 
kell keresni". - Egy későbbi előadásában azt fejtegette, hogy a nemzeti eszme „képtelen 
babona", mely a legtiszteletreméltóbb emberi érzések elfojtására késztet bennünket. Még 
a „nagy Tolsztoj"-ra is hivatkozik, aki szerint a hazafiság káros, természetellenes érzés, az 
„emberiség legtöbb bajának szülőoka". Babits úgy látja, hogy az irodalom „kényes 
helyzetben van, mert az nemzeti képződmény, és sok szépsége igazán nemzeti vonatkozá
sokon alapszik", ezért ennek megőrzése nagyon fontos. Az irodalomtanításban azonban 
főleg a „nemzetközi összetartozás érzését" kell erősíteni, azt, hogy „elsősorban nem egy 

47 ÉDER Zoltán, Ismeretlen adatok Babits 1919-es magatartásának következményeihez, PIM Evkönyve, I, Bp., 
1979, 70-77. 

48 Babits Mihály szekszárdi levelei, s. a. r., jegyz. CSISZÁR Mirella, VENDEL-MOHAY Lajosné, Szekszárd, 
1991,47. 

49 Babits Mihály levelet írt a Magyar írók Szövetségének, Gondolat, 1919. október 5., 19-20. 

596 



faj gyermekei vagyunk, hanem elsősorban emberek". - A bizottság kifogásolta azt is, hogy 
egy alkalommal a kuruc költészetet militaristának minősítette, Kölcsey költészetéből pedig 
nem a nemzeti verseket tartotta maradandónak, hanem azokat, melyekben saját faját 
ostorozta, és elkeseredéséből az előadó azt a neki tetsző következtetést vonta le, hogy - így 
idézi a jegyzőkönyv Babits szavait - „nem oly borzasztó egy faj szerencsétlensége, az egész 
emberiséggel szemben vesszen a faj, első az emberiség". 

3. A vádirat ezután tömören ismertette Babits Magyar költő kilencszáztizenkilencben 
című esszéjét, mely az újra meginduló Nyugat első (novemberi) számában jelent meg. Ez 
a vallomás - melyet Sipos Lajos elemzett részletesen Babits és a forradalmak kora című 
munkájában - a jobbról támadó nemzeti szellemű Petőfi Társaságnak éppúgy nem tetszett, 
mint a balról szitkozódó emigrációnak. 

A vizsgálatot február elején zárta le a hattagú bizottság. A jegyzőkönyv utolsó oldalán 
jelezték, hogy Bíró Lajos és Vértesy Gyula ügyében nem tudták befejezni az eljárást, így 
csak Babitsról, Móriczról és Palágyi Lajosról kell eldöntenie a közgyűlésnek: ,,nem forog-e 
fenn inkompatibilitás a Petőfi Társaságban elfoglalt tagságukkal? A Petőfi Társaság hatá
rozott nemzeti alapon áll. Az ő viselkedésük, hirdetett elveik pedig határozottan nemzetel
lenes és internacionális." 

Közben a Kisfaludy Társaság is befejezte az igazoló eljárást, és 1919. december 10-én 
Alexander Bernátot és Móricz Zsigmondot törölte tagjai közül. 

A Petőfi Társaság az 1920. február 13-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen szerette 
volna meghozni döntését, de ekkor nem volt meg a határozatképességhez szükséges 
létszám: a minimális 20 tag helyett - állítja Az Újság - csak 19-en jelentek meg, ezért az 
ügy lezárására csak február 21-én került sor a Nemzeti Múzeum igazgatósági helyiségében. 
A közgyűlésen 27 (24 rendes és 3 tiszteletbeli) tag vett részt. A Petőfi-nagydíj odaítélése 
és Pékár Gyula alelnök államtitkári tevékenységének ünneplése után, Sas Ede jegyző 
terjesztette elő az igazolóbizottság jegyzőkönyvét a „proletárdiktatúra alatt a nemzethűség 
elleni" vétséget elkövető írókról. A közgyűlés megállapította, hogy a vádlottak közül Krúdy 
Gyula közben kilépett a Társaságból, három tag ügyében pedig felfüggesztették a határo
zathozatalt, mert Palágyi Lajos anyaga kiegészítésre szorul, Bíró Lajos Olaszországban 
tartózkodik, Vértesy Gyula bírósági perében még nem született jogerős ítélet. így a 
közgyűlésnek már csak két tag sorsáról kellett titkos, név szerinti szavazással döntenie. 
Ennek eredménye a következő lett: „Babits Mihály kizáratott 21 szavazattal, 1 üres és 4 
mellette szóló szavazattal szemben. Móricz Zsigmond kizáratott 20 szavazattal, 2 üres és 

52 3 mellette szóló szavazattal szemben." (Később, október 10-én Bíró Lajost és Palágyi 
Lajost is kiközösítették.) Titkos szavazás lévén, csak találgatni lehet, hogy Kosztolányi 
Dezsőn és Koróda Pálon kívül kik nem helyeselték Babits kizárását. A döntő többség 
mindenesetre úgy vélte, hogy Babits és Móricz ,,a nemzet és a kultúra ügyére nézve... 
végképp elveszett". 

Móriczot - és csak őt! - még a Kisfaludy Társaság is eltávolította kebeléből. Babits nem 
tartozott e társaság tagjai közé, annak ellenére, hogy a Magyar költő kilencszáztizenkilenc-

50 Stern Jolán és Szilágyi Jolán levele Babits Mihálynak, OSZK Kt, Fond III/l827/164, ill. 174. 
51 A Petőfi Társaság kizárt tagjai, Az Újság, 1920. február 22., 5. 
52 Lásd a 42. sz. jegyzetet. 
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ben című tanulmányában mindkettővel vitatkozik, és azt állítja, hogy egyik irodalmi 
társaságnak sincs joga tagjainak politikai viselkedését vizsgálni és minősíteni. A további
akban is következetesen a társaságokról beszél, és feltehetőleg emiatt, ezeknek a monda
toknak a félreértéséből származik az a szakirodalomba bekerült hiedelem, hogy Babits 
1919-ben tagja volt a Kisfaludy Társaságnak és 1920-ban onnan is kizárták. 

Pakots titkár Babitsot is meghívta a február 21-i rendkívüli közgyűlésre, ő azonban 
nem jelent meg, mert február 15-e óta már Szekszárdon tartózkodott. A balról és jobbról 
jövő támadások, a kihallgatások, a kultuszminiszteri fegyelmi vizsgálat és magánéleti 
problémái miatt rossz idegállapotban van, ingerült, kerüli az embereket, újságot nem olvas. 
Valószínűleg Szabó Lőrinc leveléből54 értesült a Petőfi Társaságból való „kidobatásáról". 
Ez a hír nem érte váratlanul, inkább örült neki, de nagyon bántotta a szekszárdi intelligencia 
viselkedése, elutasító magatartása, melynek egyik következménye az lett, hogy a helyi sajtó 
egy évtizedig nem foglalkozott vele. Lelkiállapotáról, hangulatáról így írt Csinszkának: 
„Az emberek most alaposan bosszút állnak rajtam azért, mert egy pillanatra kénytelenek 
voltak különbnek elismerni. Képzelem, Pesten is azóta mennyit mocskoltak, gúnyoltak, 
lesajnáltak... Harcolni nem tudok evvel a csőcselékkel, és védtelenül ki vagyok szolgáltatva 
barátaimnak, akik nem tudják, ki vagyok, és ellenségeimnek, akik nagyon is tudják..." 
Hazatérése után már egy kicsit nyugodtabban nyilatkozott a Revü riporterének: „A táma
dásokat megszoktam: ma már nem bántanak. Bizonyos elégtétellel látom, hogy kétfelől 
támadnak: jeléül annak, hogy egyik véglet híveihez sem tartozom. Rajongó bécsi kommu
nisták levelei akasztófával fenyegettek a kommunizmus visszatérésének esetére. Ugyanak
kor heccelődő kis »keresztény« hírlapírók, akik nem átallják a »zsidó« zsumalizmus 
legcsúnyább fegyvereit forgatni, minden mocskot felém dobálnak. De nem tudnak elég 
magasra dobni, hogy hozzám elérjen." 

A másnapi újságok hosszabb-rövidebb terjedelemben, általában kommentár nélkül 
közlik a tényeket. A lapok későbbi számaiban már értékelő megjegyzések is olvashatók. 
Mohácsi Jenő a Bécsi Magyar Újságban' azt állítja, hogy a „modem magyar írásművészet 
két nagyszerű alak"-jának kiközösítése politikai okokból történt. Szerinte mindketten 
magyarabbak, mint Jakab Ödön, a Petőfi-nagydíj nyertese, aki „epigonszerű versekben 
zeng dicshimnuszokat a magyarokról". A 8 Órai Újságban „Egy pártatlan levélíró" nem 
a kizártakat védi, de azon csodálkozik, miért nem Bíró Lajost tagadták ki először, aki 
súlyosabban vétett a magyar nemzet érdekei ellen, mint a „két kitűnő magyar író". A Szózat 
a Hódító dilettantizmus című cikkében azon gúnyolódik, hogy a Petőfi Társaság „a 
keresztény kurzus örömére az igazolóbizottsága elé került keresztényeket kitette, a sokkal 

53 A Petőfi Társaság levele Babits Mihálynak, OSZK Kt., Fond 111/1643/16. 
54 SZABÓ Lőrinc, Napló, levelek, cikkek, szerk. KABDEBÓ Lóránt, Bp., 1974, 103. 
55 Kedves Csinszka! Drága Mis! Babits és Csinszka levelezése, összeáll. NEMESKÉRI Erika, Bp., Pesti Szalon, 

1994,115. 
56 ANDERSEN György, Babits Mihály Szabó Dezsőről, Ábrányi Emil beszédéről és az új magyar irodalomról, 

Revü, 1920. április 3., 2-4. 
57 MOHÁCSI Jenő, Babits Mihályt és Móricz Zsigmondot kizárták a Petőfi Társaságból, Bécsi Magyar Újság, 

1920. február 25., 5. 
58 A Petőfi Társaság kizárásai, 8 Órai Újság, 1920. február 26., 2. 
59 Hódító dilettantizmus, Szózat, 1920. március 14., 10. 

598 



ludasabb zsidóknak pedig megkegyelmezett". A Társaság lassan a dilettánsok gyülekező
helye lesz, hiszen jó író alig maradt benn, a megüresedett 11 helyre már nem találnak rangos 
alkotókat. A Petőfi Társaság „egy tagja" később nagyon jellemző módon így reagált a 
dilettantizmus vádjára: „Egy lelkes »káplár« ma többet ér a mi nemzeti harcunkban, mint 
egy közönyös és lelkesedni nem tudó vagy nem merő generális." Nem egészen két 
hónappal a kizárások után, 1920. április 18-án Herczeg Ferenc megvált az elnöki tisztségtől, 
utódja Pékár Gyula lett. Kosztolányi pedig kilépett a Társaságból, mely szerinte - mint ezt 
Juhász Gyulának írta 1920 májusában - „ma már csak kis irodalmi apró szentek küzdő 
porondja", és „se irodalminak, se nemzetinek" nem nevezhető. 

A Társaság történetével foglalkozó későbbi művek vagy szemérmesen hallgatnak a 
vizsgálatokról és a kizárásokról (mint a Sas Ede által szerkesztett és 1926-ban megjelent 
jubileumi kiadvány, A Petőfi Társaság ötven esztendeje), vagy csak röviden és a nevek 
mellőzésével emlékeznek meg a történtekről. Császár Elemér és Havas István könyvében 
ez olvasható: „A vörösek uralma elnémított minden nemzeti megmozdulást; természetesen 
a Petőfi Társaságnak is el kellett hallgatnia. Tagjai közül, fájdalom, hárman vállaltak 
közösséget az új uralommal. Ez augusztus elején megszűnt és vele a három tag tagsága is." 

1929. március 2.:,,. ..elvetették Koróda Pál javaslatát"; Babits kizárása véglegessé vált 

A kizárás után Babitsnak az irodalmi társaságokkal való kapcsolata közel egy évtizedre 
teljesen megszűnt. Nem maradt azonban egyedül; a Nyugat írói köre továbbra is mellette 
állt, elismerte irodalmi rangját, elfogadta vezető szerepét. 1925-ben eredménytelen kísér
letet tett a Vörösmarty Akadémia újjászervezésére. Nem sikerült létrehoznia a Nyugat 
írógenerációjából azt a testületet, amely a centrum, a „középhadsereg" szerepét töltötte 
volna be az irodalmi szélsőségek: a hivatalos fórumok és a „töltetesre szövetkezett vagy 
programokat tukmáló fiatal hadak" között. Babits tekintélyét és ellenségeinek számát 
tovább növelte a Baumgarten-alapítvány kurátori tisztsége is. 

Lassan azonban enyhülni kezdett az a hűvös légkör, amely a „kommün alatti magatar
tása" miatt alakult ki körülötte. Ismét az állam volt az engedékenyebb. 1922 nyarán rendőri 
zaklatását befejezték, az „izgatás bűntette címén teljesített nyomozást" bizonyítékok 
hiányában megszüntették. Hat évvel később pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
semmisítette meg az 1920-as fegyelmi ítéletet, és tanári nyugdíját 1928. január l-jétől újból 
folyósította. Még szülővárosa is megbocsátott: 1928 tavaszán Tessitori Nóra erdélyi 
művésznő Babits-estet akart tartani, s a készülődés kapcsán - tíz év hallgatás után - ismét 
írt a költőről a szekszárdi sajtó. 

A hivatalos irodalom részéről Berzeviczy Albert, a Kisfaludy Társaság elnöke kezde
ményezte - bizonyos feltételek hangoztatásával - a Nyugat íróival való kapcsolatfelvételt. 

60 Egy olvasó levele, Szózat, 1920. március 16., 8. 
61 Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése, Török Sophie gyűjtése alapján s. a. r., jegyz. BELIA György, Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1959, 212. 
62 CSÁSZÁR Elemér, HAVAS István, A Petőfi Társaság hatvan éve a magyar irodalom szolgálatában, Bp., 

Singer és Wolfner, 1936,21. 
63 BABITS Mihály, ,4 Vörösmarty Akadémiáról Nyugat, 1925,1, 433^37. 
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Babits A kettészakadt irodalom című cikkében üdvözölte a „tisztelt múltú Társaság" 
szándékait, de a feltételeket elutasította. A magyarság és az európai kultúra kérdésében 
továbbra is fenntartotta korábbi nézeteit, és ismét hangsúlyozta a Nyugat értékeit. Berze-
viczy Albert és Voinovich Géza a Kisfaludy Társaság 1928. márciusi zárt ülésén még Babits 
felvételét is indítványozta, azzal a céllal, hogy a két pártra szakadt irodalmat kibékítse. 
A többség azonban nem felejtett: Jakab Ödön és Szász Károly - 1919-ben mindketten tagjai 
voltak a Petőfi Társaság „nemzethűséget vizsgáló" bizottságának - Szász Bélával együtt 
erélyesen tiltakozott a jelölés ellen, mert Babits beválasztásával a Társaság „nemzeti 
szelleme" veszélyeztetve lenne. Benedek Elek vette védelmébe a költőt, a következő 
előrelátó szavakkal állt ki mellette: „Mirólunk már rég nem fogja senki sem tudni, kik 
voltunk, amikor Babits Mihályt az iskolában tanítani fogják." Az ajánlást a konzervatívok 
nyomására egyelőre visszavonták, de 1929 januárjában - Ravasz László püspök és Sík 
Sándor piarista papköltő javaslatára - ismét napirendre került. 

A jobboldali sajtó úgy értékelte a békülési szándékot, mint a „kommunizmust támogató 
írók reaktiválásá"-t. Az ügyben megszólalt Pékár Gyula, a Petőfi Társaság elnöke is. Az Új 
Nemzedéknek így nyilatkozott 1928 végén: „Távol áll tőlem az a szándék, mintha örökre 
meg akarnám bélyegezni ezeket az írókat... de jelentsék ki nyilvánosan, hibáztam, bocsás
sanak meg nekem. Ez volna a legférfiasabb eljárás, nézetem szerint lehetővé tehetné azt, 
hogy a megbotlott írók ismét bekapcsolódjanak a magyar életbe. De azt mégsem lehet 
megengedni, hogy egyszerűen, mintha semmi sem történt volna, szó nélkül a vörös rongyok 
helyett most nemzeti színekbe öltözzenek és ünnepeltessék magukat." Ilyen vélemény 
után a Petőfi Társaságba való visszatérésre nem sok esély volt. A reménytelen helyzet 
ellenére, a Kisfaludy Társaságban megindult engesztelődési folyamat kedvező hatásában 
bizakodva, a hetvenéves Koróda Pál megkísérelte a három Magyarországon élő tag 
kizárásának hatálytalanítását elfogadtatni társaival. 

1928 decemberében Pékár Gyula elnökhöz írott levelével kezdte meg a fellebbezési 
eljárást, annak ellenére, hogy az érdekeltek - elsősorban Babits, de némi bizonytalankodás 
után Móricz is - nem biztatták őt erre. Koróda Pál azt indítványozta, hogy a „r. tagok 
sorában megüresedett helyek a legközelebbi tagválasztó ülésen ne választás útján töltesse
nek be, de mondassák ki, hogy e helyek Babits Mihályt, Móricz Zsigmondot és Palágyi 
Lajost illetik". Azzal érvelt, hogy nevezettek 1920-as kizárása jogszerűtlen volt, mert a 
Petőfi Társaság 1907. december 9-én jóváhagyott alapszabályainak 6. §-a csak a felvételről 
beszél, és a kizárást meg sem említi. A kizárást csak az 1927. május 17-én történt alapsza
bály-módosítás teszi lehetővé. Az indítvánnyal a január 13-i zárt ülésen foglalkoztak, 
amelyen Pékár Gyula kijelentette, hogy a „Petőfi Társaság a jövőben is őrizni fogja a 
nemzethűség gondolatát". Ezután egyhangúlag elvetették Koróda javaslatát, mert „a társa
ság alapszabályai csak tagválasztást ismernek és nem tagvisszavételt". Az Új Nemzedék 

64 BABITS Mihály, A kettészakadt irodalom, Nyugat, 1927,1, 527-539. 
65 Babits Mihályjelólését a Kisfaludy Társaságba Voinovich Géza a költővel egyetértésben visszavonta, Magyar 
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20., 2. 
67 Koróda Pál levelei Babits Mihálynak, OSZK Kt., Fond 1II/769/5, 10, 15. 
68 Koróda Pál indítványa a Petőfi Társaság elnöksége előtt, PIM 4559/336/28. 
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1929. január 15-i számában már biztosan tudja, hogy „Koróda Pál, illetve a liberális 
baloldal minden olyan mesterkedése, hogy a kommunizmus alatt kompromittált írókat 
visszahozza a Petőfi Társaságba, meghiúsultnak tekinthető".69 Koróda Pál tiltakozott a zárt 
ülés határozata ellen. Legfőbb indoka a következő: indítványának szabályos elintézése csak 
közgyűlésen történhet meg, amíg ezt nem hívják össze, addig rendes tagok felvételére nem 
kerülhet sor. Újabb beadványával a február 17-i zárt ülésen foglalkoztak. Megerősítették 
a korábbi elutasítást, és a március 2-i közgyűlésnek szánt határozati javaslatukban azt 
állítják, hogy a Társaság „hazafias kötelességét teljesítette", amikor a Tanácsköztársaság 
alatti magatartásuk miatt a három írót kiközösítette. Ha ez ellen bárkinek is kifogása volt, 
nyolc évvel ezelőtt kellett volna fellebbeznie, nem most. A Társaság alapszabályai egyéb
ként csak előzetes ajánlás és titkos szavazás útján teszik lehetővé a felvételt. Néhányan 
hajlandók lettek volna elmozdulni a hivatalos merev álláspontról, és az volt a véleményük, 
ha a kizártak újra alávetik magukat a szabályszerű választásnak, akkor „a Társaságnak is 
módot adnak arra, hogy a régi ítéleteket esetleg revideálja". Császár Elemér azonban nem 
értett egyet ezzel a kezdeményezéssel és kihúzatta a jegyzőkönyvből. 

Közben, 1929. január 18-án megtörtént a Baumgarten-díjak első kiosztása. Ez az 
esemény és a jutalmazottak személye ismét támadásra ösztönözte az Új Nemzedék 
cikkíróját. Szerinte a kuratórium a Nyugat klikkjének tagjait jutalmazta az alapítványból, 
és ezzel azt bizonyították, hogy a kettészakadt irodalom egyesítését a „nyugatisták" 
elzárkózása akadályozza. Az egységet még Babitsnak a Kisfaludy Társaságba való meg
választása sem állíthatja helyre. 

1929. február 6-án lezajlott a Kisfaludy Társaság tagválasztó közgyűlése. A két megü
resedett hely egyikére József főherceget választották meg, a költői helyet azonban -melyre 
két jelölt volt: Babits és Gyallay Domokos erdélyi költő - nem töltötték be. A választást 
ugyanis viharos események előzték meg: Gyallay jelölését visszavonták, így Babits maradt 
az egyetlen várományos, erre a felháborodott Vargha Gyula alelnök lemondott. Félő volt, 
hogy a Kisfaludy Társaság kettéválik. A kialakult feszült helyzetet Babits oldotta meg, aki 
levélben kérte jelölését tekintsék tárgytalannak, mert nem szeretné, ha személye szakadást 
idézne elő. A költő az esettel kapcsolatban Az Estben a következő nyilatkozatot tette: 
„Sohasem éreztem magamat sem innenső, sem onnansó írónak. Én magamat mindig 
magyar írónak éreztem, és meg vagyok győződve arról, hogy ha munkámat helyesen 
értékelik, nevemnek nem szétválasztóan, hanem egyesítően kell hatni." 

A Kisfaludy Társaság napirendjéről tehát egy évre (1930 októberéig) lekerült Babits 
tagságának ügye. Ez a tény megerősítette a Petőfi Társaságot elhatározásának helyességé
ben. 1929. március 2-án került sor arra a közgyűlésre, melyen Koróda Pál indítványáról 
kellett dönteni. Koróda sejthette a szavazás negatív kimenetelét, ezért levélben kérte 

69 A Petőfi Társaság egyhangúan állást foglalt a kommunizmus alatt kompromittált tagok rehabilitálásával 
szemben, Új Nemzedék, 1929. január 15., 5. 

70 Koróda Pál a Petőfi Társasághoz, PIMV, 4559/336/31. 
71 Lásd a 66. sz. jegyzetet, ill. Babitsék visszahívása a Petőfi Társaságba, 8 Órai Újság, 1929. február 19., 5. 
72 A Nyugat klikkjének tagjai között osztották szét a Baumgarten-alapítványt, Új Nemzedék, 1929. január 20., 

9. 
73 ,,Sem innenső, sem onnansó: magyar író vagyok", Az Est, 1929. február 7. 
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Babitsot, hogy „emberei egyes tagoknál eljárva" segítsék elő javaslata elfogadását. 
Szerinte erre a következőket lehetne megnyerni: Falu Tamás, Szöllősy Zsigmond, Szécsi 
Ferenc, Surányi Miklós, Lázár Béla, Móricz Pál és Juhász Gyula. (Közülük csak az első 
három jelent meg az Akadémián tartott ülésen, és egyikük sem Koróda várakozásának 
megfelelően szavazott.) Koróda erre a sorsdöntő ülésre még valószínűleg Berzeviczy 
Albertet, a Társaság tiszteletbeli tagját is meghívta, remélvén, hogy ezen a fórumon ismét 
kiáll Babits mellett, és tekintélyével elősegíti a kizártak visszatérését. A meghívott azonban 
- a Pesti Napló szerint - „kimentette távolmaradását", nem az elnöknél, hanem Koróda 
Pálnál. A közgyűlésen Lampérth Géza terjesztette elő az elnökség javaslatát, melynek 
lényege: a Társaság tekintse érvényesnek az eddigi kizárásokat. Csathó Kálmán óvatosan 
azt hangsúlyozta, hogy „nem szabad olyan színezetet adni az újabb határozatnak, mintha 
a társulat volt három érdemes tagját újból kizárnák". Koróda Pál felszólalásában megis
mételte: a három tag kiközösítését alapszabály-ellenesnek tartja, és sem irodalmi, sem 
irodalmon kívüli okok nem indokolják a kizárás fenntartását. Babits mindig az irodalom 
egységének volt a híve, és a magyar irodalmat a világirodalom „nagy palotájában" helyezte 
el. Az egységre való törekvését Berzeviczy Albert is elismerte. A kizártak „büntetéssel 
sújtható" politikai cselekményeket sem követtek el, ezért a rehabilitálás megtagadása 
„közgyűlöletet szít a mai Magyarországban". Most a területi revízió sikere érdekében is 
szükség van egységre, hiszen „elrabolhatatlan szellemi fegyverekkel kell visszavínunk, 
amit esztelen erőszak elrabolt". Végül kérte, hogy a kizáró határozatok érvénytelenségéről 
titkos szavazással döntsenek. A Pesti Napló szerint azonban „puccsszerűen elvetették 
Koróda Pál javaslatát", mert Pékár Gyula elnök csak az elnökség javaslatáról kért 
szavazást, és „rögtön enunciálta is", hogy elfogadták az előterjesztést. A nyílt szavazás a 
létszám miatt sem volt szabályos, mert az elégséges 20 fő helyett csak 19-en voltak jelen. 
A Petőfi Társaság elnöksége helyreigazító nyilatkozatban cáfolta az újsághírt: Koróda 
Pál indítványát alapszabályszerű tárgyalás útján, a jogszerű szavazáshoz szükséges taglét
számjelenlétében vetették el. Lényegében egyhangú döntés született, mert a 24 főből csak 
Koróda Pál szavazott a javaslat ellen. 

Koróda megfellebbezte a határozatot, részben az 1927-ben módosított alapszabály 
16. §-a alapján, mely minden kizárási ügyben titkos szavazást rendel el; másrészt azért, 
mert a közgyűlés nem volt határozatképes. Panaszát a belügyminiszterhez nyújtotta be, aki 
elsőfokú határozathozatalra a székesfőváros polgármesterét utasította. A július 11 -én kelt 
véghatározat a közgyűlés döntését úgy alaki, mint tartalmi szempontból szabályosnak 
tartotta. Az indoklás szerint titkos szavazásra azért nem volt szükség, mert nem kizárásról 
döntöttek, hanem csak egy tag határozati javaslatáról. A közgyűlés is határozatképes volt, 
mert a tiszteletbeli és rendes tagoknak több mint az 1/3-a jelen volt (a jegyzőkönyv szerint 
a 65-ből 25-en voltak ott). A kizárás hatálytalanítására vonatkozó indítványt is alapszabály
ellenesnek tartja, mert elfogadása - a felvétel alaki szabályainak mellőzésével - a három 

74 Koróda Pál levele Babits Mihálynak, OSZK Kt., Fond III/769/8. 
75 Koróda Pál felszólalása a Petőfi Társaság 1929. március 2-i közgyűlésén, PIM V, 4559/336/33. 
76 A Petőfi Társaságban elvetették Koróda Pál javaslatát, Pesti Napló, 1929. március 3., 17. 
77 A Petőfi Társaság elnökségének helyreigazító nyilatkozata, PIM V, 4559/336/34. 
78 Határozatok Koróda Pál beadványa ügyében, PIM V, 4559/336/35, 36, 37. 
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tag felvételét jelentette volna. A véghatározat hangsúlyozta azt is, hogy a panaszosnak joga 
van a kizártakat újból tagnak ajánlani. Koróda az elsőfokú végzést is megfellebbezte, a 
belügyminiszter azonban 1929. október 2-án jóváhagyta a székesfőváros döntését. 

Koróda Pál tiszteletre méltó kezdeményezése, magányos küzdelme nem járt sikerrel: 
Babits Mihályt, Móricz Zsigmondot és Palágyi Lajost nem rehabilitálta a Petőfi Társaság. 
A közgyűlés 1920. február 21-i és 1929. március 2-i határozatának Babitsra vonatkozó 
részében csak egy dologról nem esett szó: a költészetről. Mintha megfeledkeztek volna az 
1908-as alapszabályzat lényegéről, hogy a Társaságot azok számára szervezik, akik a 
Petőfi-kultusz ápolása mellett „a magyar szépirodalom és szépműtan fejlesztése" terén 
„nagyobb képességnek és tevékenységnek adták jelét". Azok győztek tehát, akik számára 
az irodalom politika. Azok diadalmaskodtak, akik nem felejtenek és nem bocsátanak meg... 
legkevésbé a költői tehetséget, a zsenialitást. Benedek Elek jóslata igazolódott: akik 
elutasították felvételét, azoknak a nevét csak a lexikonok őrzik, Babits Mihályt azonban 
ma is tanítják az iskolában. 

Babits és a Petőfi Társaság kapcsolata ezzel véget ért... Tizennyolc évvel később az 
újjászerveződéssel kísérletező Petőfi Társaság megkövette Babits Mihály emlékét azzal, 
hogy feleségét, Török Sophie-t az 1947. február 28-án tartott zárt ülésen „rendes tagjai 
sorába választotta". 

79 A Petőfi Társaság levele Török Sophie-nak, OSZK Kt„ Fond Hl/755. 
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