
PIENTÁK ATTILA 

Babits Mihály egyetemi Arany-dolgozatai 

Az Arany-dolgozatok keletkezéstörténetéről csupán néhány rövidebb-hosz-
szabb eredeti megjegyzés látott napvilágot a szakirodalomban. Ezek néme-
lyike súlyos tévedés, amelyet azonban minduntalan ismétel a Babits-filoló-
gia. Az alábbiakban a magunk verzióját kívánjuk előadni témánkkal kapcso-
latban; mégpedig részint a kéziratok alapos vizsgálatára, részint külső doku-
mentumok, mindenekelőtt a levelezés figyelembevételére alapozva. Mivel 
a szakirodalmi megállapítások egy részével egyetértünk, másokat azonban 
cáfolni szándékozunk, szükségtelennek tartottuk minduntalan idézgetésüket. 

Az Arany-dolgozatok kéziratai 

Első lépésként érdemesnek látszik ezek áttekintése, már csak azért is, mert a 
továbbiakban az itt megadott rövidítések segítségével kívánunk utalni az 
egyes szövegekre. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött 
anyag témánkhoz kapcsolódó és a BMKL által regisztrált kéziratai (K) tehát 
az alábbi tételek: 

K1 (BMKL 1803.) Az Arany életéből. Apró részlet egy biográfiái kísérletből címet 
viselő tanulmány minden bizonnyal 1917 elején került összeállításra, hiszen 
ez a szöveg jelent meg a Nyugat 1917. március 1-jei számában. A hét fólíónyi 
kézirat mintegy két fóliónyi része 1917-ből származó gépirat, a többi pedig a 
tárgyunkat képező időszakból származó egyik tanulmány, az Arany János az 
1877. év második felében fennmaradt részlete vagy részletei, melyeket a szerző 
felragasztgatott a friss fóliókra. Az 1917-es gépiratban Babits azt írja: a „régi 
dolgozatnak kézirata, sajnos, időközben elkallódott: csak az első lapjait tud-
tam megtalálni". 

K2 (BMKL 1805.) A BMKL Arany János címen regisztrálja ezt a szöveget, 
ami önkényes döntés eredménye, a kéziraton ugyanis nincs autográf cím. 
A hét fóliónyi fogalmazvány tartalma alapján feltételezhető ugyan, hogy 
ugyancsak az Arany János az 1877. év második felében egy részletével van dol-
gunk, a kézirat azonban kételyeket ébreszt, elsősorban azzal, hogy a K1 kéz-
iratos részeivel ellentétben ez nem kutyanyelvekre, hanem az A/4-es formá-
tumnál valamivel kisebb papírra íródott. Figyelembe véve, hogy a tárgyalan-
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dó időszak valamennyi szövege kutyanyelveken maradt fent, továbbá hogy 
a kéziratban nem találunk egyetlen utalójelet sem, mely azt a föltevést igazol-
ná, hogy a szerző be akarta illeszteni ezt a szöveget valahová - a K2 keletke-
zése egyelőre bizonytalan. 

K3 (BMKL 1806.) A néhány sornyi töredék egy kutyanyelv levágott felső 
szeletén található, s bizonyos, hogy tisztázatnak készült. Itt találjuk az egyik 
Arany-dolgozat autográf (és teljes) címét: Arany János az 1877. év második felé-
ben. (Jul. 6. - dec. 31.) A cím után pedig hét sornyi szöveg, a tanulmány 
bevezetőjének eleje áll. A BMKL helyesen állapítja meg: „e fólióról levágott 
részek később az Arany életéből c. tanulmány [K1] gépiratos részei közé lettek 
ragasztással illesztve". (A K1 második fóliójának rektójára ragasztott darabka 
kétséget kizáróan a K3 folytatása volt.) 

K4 (BMKL 1807.) A huszonnégy fóliónyi Arany, mint arisztokrata. (Vázlat) cí-
met viselő kézirat a fennmaradt szövegek közül a legterjedelmesebb. A sok-
szor szinte áttekinthetetlen, hosszabb betoldásokkal készült szöveg befeje-
zetlen, noha Babits (a ma ismertek közül) ebben a kéziratban jutott legtovább 
gondolatai kifejtésében. A szöveg valószínűleg két nagy lendületből szüle-
tett, de nem teljesen átgondolt koncepció alapján. A legfontosabb erre utaló, 
s itt megemlítendő tény az, amelyről a BMKL tudomást sem vesz, amikor „24 
f. (rektó)"-ként írja le a kéziratot. Valójában nem csupán számos verzón talál-
hatunk rövidebb-hosszabb beékeléseket, de a szöveg keletkezése egyenesen 
a következőképpen történhetett: Babits egyhuzamban megírt tíz rektónyi 
szöveget, majd a későbbiekben a negyedik fólió verzóján elkezdett egy be-
ékelést, mely egészen a tizedik fólióig folytatódott a verzókon, onnantól pe-
dig a 11.-től a 24. fóliók rektóján. Vagyis a ma ismert kézirat első fogalmazvá-
nya mindössze tíz fóliónyi lehetett, a „betoldással" növekedett huszonnégy 
fóliónyira. 

K5 (BMKL 1808.) Az Arany, mint arisztokrata tisztázata, egészen pontosan a 
K4 egy töredékéé. A kézirat jelenlegi formájában valóban tisztázat: a tizenhá-
rom fóliónyi szöveg rektóin szép, áttekinthető írást találunk, szinte korrigá-
lás nélkül. Érdekes azonban, hogy - noha egyik fólió verzóján sincs semmi-
féle betoldás - valamennyi verzó be van számozva (a rektóéval azonos szám-
mal), mégpedig, úgy tűnik, a tisztázat elkészülése előtt, ceruzával. Vajon kö-
vetkeztethetünk-e ebből arra, hogy Babits még ezen a tisztázaton is elképzel-
hetőnek tartott esetleges későbbi javításokat vagy beszúrásokat? 

K6 (BMKL 1809.) Az Arany műveinek kronológiája című kézirat pontosan azt 
nyújtja, amit címe ígér. Öt fólió rektó-verzóján (a 3. fólió verzója kivételével) 
Arany műveinek évről évre haladó kronologikus címlistáját találjuk; a 6. fó-
lió rektóján pedig külön Toldi szerelme kronológiáját ez voltaképpen egy táblá-
zat, mely a mű egyes énekeinek keletkezési idejét jelöli. A kézirat tintaírású, 
melyen később ceruzaírású javításokat, betoldásokat hajtottak végre; a szö-
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veg egésze azonban rendezett. (A 3. és a 6. fólió verzóján vegyes följegyzések 
állnak, erről lásd később.) 

Ezek tehát azok a kéziratok, melyeket a BMKL önálló tételként szerepeltet. 
Sajnálatosan megfeledkezik azonban sok egyébről, ami annál különösebb, hi-
szen a Fond III/1434. számú pallium (a K1 kivételével valamennyi felsorolt 
tétel ebben található) maradék anyaga be is van számozva. (A dosszié össze-
sen huszonnyolc számozott és két számozatlan tételt tartalmaz, ezek közül a 
BMKL mindössze ötöt szerepeltet!) E titokzatos eredetű gondatlanság csak 
növeli az Arany-dolgozatok körüli zűrzavart, melyet Rába György egy he-
lyen oly szellemes hasonlattal írt le: a „kézirat, akárcsak az ásatások során 
előbukkant trójai romvárosok, több iratcsomó alakjában rétegeket tartal-
maz".1 A helyzet valójában korántsem olyan bonyolult, vagyis a következők-
ben felsorolhatjuk azokat a további kéziratokat, melyek valamilyen módon 
az Arany-tanulmányokhoz kapcsolhatók, ám a BMKL figyelmen kívül hagy-
ja őket: 

K7"9 (1434/6-8) Három kisméretű cetli, Arany-helyekkel párhuzamba állít-
ható magyar és világirodalmi idézetekkel. 

K10 (1434/9) Az iméntiekkel megegyező méretű papírszelet nyilvánvalóan 
az Arany, mint arisztokratához készült rövid emlékeztető: a tanulmány né-
hány kulcsszava és műpéldák följegyzése. 

K n (1434/15) Ez a kutyanyelv a dossziéban a K3 után következik számo-
zásban, s nagyon hasonló is ahhoz. A rektó tetején álló egy bekezdésnyi szö-
vegtöredék az Arany János az 1877. év második felében bevezetésének részlete. 
Aránylag rendezett képet mutat, így nem elképzelhetetlen, hogy tisztázatnak 
készült; noha az utolsó sorban már betoldásokat találunk. Ha tisztázatról van 
is szó, hangsúlyozzuk, hogy a K3-nak nem folytatása, s a szétszabdalt kutya-
nyelvekhez (K1) sem illeszthető; tehát valószínűleg egy abbahagyott kísérlet-
tel van dolgunk. A K u verzóján vegyes följegyzések találhatók valamelyik 
Ar any-tanulmányhoz. 

К12 (1434/16) Hasonló a helyzet, mint az előzőnél. A fél kutyanyelv rek-
tójának felét teszi ki a szöveg (a fólió többi helyén latin stúdiumok emlékeit 
találjuk). Mivel e szöveg részben szinte szó szerint megtalálható a K1 egy be-
ragasztott kutyanyelv-szeletkéjén (4. fólió), azt kell feltételeznünk, hogy az 
Arany János az 1877. év második felében című tanulmány, vagy annak legalább 
egy része, két kéziratban is létezett.2 A Babits említette „elkallódás" ennek fé-
nyében még szomorúbb. 

K13 (1434/10-13, 17-26) Megkockáztathatjuk, hogy a fond maradék anya-
gának nagy részét egyetlen „kézirat" gyanánt kezeljük. Nem mintha nem le-
hetne szétválasztani a papírcsomót, csak éppen felesleges itt egyenként elő-
sorolni a külön számok alá vett (de egyéb szempontok, például a papírköte-
gek behajtogatása vagy az íróeszközök milyensége alapján logikusabban is 
csoportosítható) iratokat. Az összesen tizennégy fólió (valamennyi kutya-
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nyelv) mindegyike részben vagy egészben az Arany-tanulmányokhoz való 
felkészülés terméke. (Az 1434/10 tetejére még címként is felírta Babits: 
Arany.) Odavetett gondolatokon, emlékeztető szavakon, bibliográfiai adato-
kon stb. kívül e kutyanyelveken találjuk a Rába által is említett jegyzéket 
Arany klasszikus „helyeiről".3 Hogy Babits az anyaggyűjtést, a fölkészülést 
milyen „rendetlenül" végezte, mutatja, hogy a K13 egyes helyein teljesen vá-
ratlanul az egy időben szakdolgozatként kezelt nyelvészeti tanulmányhoz 
tartozó följegyzéseket találunk.4 

K14 (1434/számozatlan) A fond legkisebb papírszeletkéje bizonyosan a 
szétszabdalt Arany János az 1877. év második felében egy darabja. A kutyanyelv 
alsó darabja három lábjegyzetet tartalmaz. Ezek az eredetiben egy lapon ta-
lálható főszöveghez tartoztak, a szétszabdalás és felragasztás nyomán azon-
ban külön lapra kellett hogy kerüljenek a Ю-ben. Babits nem bíbelődött a to-
vábbi ragasztgatással: 1917-ben maga szúrta be a K1 6. és 7. fóliójának aljára 
e lábjegyzeteket. (Sőt az egyikről meg is feledkezett, noha az indexbe tett láb-
jegyzet-jelet nem törölte a felragasztott kéziratból. A Nyugat korrektora orvo-
solta a hibát, így egy ifjúkori lábjegyzetet csak a kicsiny K14 őrzött meg.) 

Л dolgozatok keletkezése 

Az első Babits-levél, mely halványan utal a születendő dolgozatokra, 1904. 
szeptember 15-én íródott Kosztolányinak. Ezt írta: „Sőt titokban az a meg-
győződésem, hogy minden nagy poéta dekadens, és minden igazi költői 
nyelv dekadens nyelv. És ha Ön épen Arany Jánost említette a dekadensek 
ellen: én azt mondom: könnyű volna bebizonyítanom, hogy Arany János és 
főleg a nyelve (és ha az, akkor már ő is) - dekadens."5 Egyelőre tekintsünk el 
attól, hogy mennyiben látjuk viszont e gondolatokat a kéziratokban. Pusztán 
arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a jelek szerint Babits ekkor már közeledett 
egy átfogóbb igényű koncepcióhoz, s nem lehetetlen, hogy már annak formá-
ba öntésén gondolkodott - legalábbis a „könnyű volna bebizonyítanom" ki-
tétel valamiképpen ezt sugallja számunkra. Kosztolányi egyébként már más-
nap, szeptember 16-án válaszolt, s mint „durva" részletet ajánlotta Babits 
figyelmébe A nagyidai cigányok egyik versszakát.6 Nos, a K13 leírásánál már 
említett 1434/10 verzóján a következő megjegyzés áll: „Arany durvaságai. 
A Kosztolányi strófája. - " Mégpedig az a fólió ez, melynek tetejére (mint em-
lítettük) „címet" is írt: Arany. E tény, valamint a rektó rendezett írásképe és a 
címadás ténye alapján meg merjük kockáztatni a feltevést, hogy az 1434/10 
fóliója a legelső kísérlet (vagy az elsők egyike) volt Babits részéről az eszme-
futtatás egyes részgondolatainak rögzítésére, s hogy ez talán már 1904 szep-
temberében megtörtént. A szöveg alapján kétségtelen, hogy Babits hosszabb 
írás előkészületeibe fogott. Minthogy az 1434/10 valamennyi szövegkezde-
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ménye az Arany, mint arisztokrata felé mutat (illetve abban látjuk viszont), fel-
tételeznünk kell, hogy ezt a tanulmányt szándékozott elsőként megírni. 

Babits november 24-i levelében jelentette Kosztolányinak: „Vizsgára is ké-
szülök; pompásan megtanúlok majd latinul; - <szak> s roppant ambícióval fo-
gom készíteni dolgozatomat - Arany Jánosról."7 Az áthúzott szókezdemény 
bizonyossá tehet bennünket arról, hogy szakdolgozatáról van szó, vagyis ek-
korra már kialakult benne a másik (második?) Arany-tanulmány ötlete. 

Nem egészen egy hónap múlva Babits hazautazott Szekszárdra, hogy ott-
hon töltse az ünnepeket. 1904-1905 fordulója az Arany-tanulmányok szüle-
tésének legaktívabb időszaka. 1905. január 5-én Juhász Gyulának a követ-
kezőket írta: „Jelenleg minden absurdum, nagy munkában vagyok... ostort 
fonok... lángostort [...] Hisz most én is, komolyan, írnék valamit, minden 
szabad időm<et>, s minden szabad erőm ráfordítom; de oly nehezen csurran 
minden betű a tollam alól, és oly fájdalmasan, mintha vérem volna. Meg kell 
tanúlnom, mit tesz kínnal szülni. [...] írnom most absurdum. 4 nap múlva 
igen, 4 nap múlva Pesten leszek (hétfőn), 4 nap múlva kész lesz az <..> ostor; 
vájjon lángostor lesz-e? [...] Oly szemtelen leszek s á tadom Önnek az ostort 
elolvasás végett."8 A „lángostor": az Arany, mint arisztokrata, melyet tehát 
január elején lázasan írt, s befejezni szándékozott. 

De még nem fejezte be. Visszatért Budapestre s nyomban, január 11-én írt 
Kosztolányinak: „irjon, küldjön, Ön művét, még nyolc nap előtt. [...] Én 
nyolc nap múlva, ha csak lehet, már küldöm az igért tanúlmányt; roppant 
vajúdással, két hónapnyi kínnal, füst és korom közt mint Ön mondaná, kicsi-
nyes aggodalmak és naponkinti kétségbeesések után, kiráztam végre ma-
gamból ezt a rettenetes terhet. (25 oldal. Már csak gyalulom.) Maga ujjonga-
ni fog, mikor olvassa (amenyire ismerem); de el fog szomorodni, ha észbe ve-
szi, mily szomorú sorsa az ember lelkesedésének: hogy mikor leírtam, már 
nem hittem e gondolatokban anyira, mint mikor gondoltam, s most hogy át-
dolgozom, már nem hiszek ugy, mint amikor <le>megírtam. Jaj szomorú is 
nekem, hogy - kábító lassúsággal és kínnal, ment a hektikás a tüdejét -
<kihá> végkép kihánytam (kiírtam!) lelkemből azt, ami hónapokon át egyet-
len életem volt: tüdőm és levegőm egyszerre; hogy koporsóul kell gyalulnom 
azt, amit bölcsőnek faragtam és termékeny nászágynak."9 

Ezután Babits több mint egy hónapra elhallgatott. Nem felelt Kosztolányi 
egy levelére s csak egy újabbnak10 nyilvánvaló sürgetésére ragadott tollat -
még az sem bizonyos, hogy azonnal. (Pedig bizonyosan tudta barátja idő-
közben megváltozott bécsi lakcímét, hiszen maga jegyezte föl a K13 egyik fó-
liójára.) Végre február 17-én levelet írt Kosztolányinak: „legnagyobb szomo-
rúságom az, hogy sokat teszek ugyan, de semmit sem csinálok. Sok haszon-
talan tanúlásom, philo- és pszichológizálásom közepette<t>, mint egyetlen 
elérhetetlen üdvről ábrándozom az alkotás gyönyöréről. [...] Hónapok óta 
vajúdom néhány (tulajdonképen öt) bolondos értekezésen; hányszor kezd-
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tem beléjük, istenem! (egyet készre is csináltam - , de hogyan!) mindent rosz-
nak találok, én, valaha a világ legmerészebb embere, nem bízom többé önma-
gamban, olyan vagyok, mint a hypochondriás vőlegény, aki nem bízván ere-
jében retteg a nászéjszakától. A kész részeket nem merem megmutatni senki-
nek, még Juhásznak sem, félek hogy kinevet velük. - Stb. Arany János élet-
rajzára óriási adatgyűjteményt halmoztam össze; egészen eredetien rendez-
tem és csináltam magamnak egy uj és nagyszerű irodalomtörténeti mód-
szert, amely Dézsi Lajosnak is becsületére válnék, s amelyet lehet hogy egy-
szer meg fogok ismertetni valakivel, mert igazán nem érdemes nyomtalanúl 
elvesznie: talán mások használhatnák. Én nem használhatom, mert - amit 
sohse hittem volna - meg ún tam témámat! - így most dolgozatom tétele: Tár-
gyas ragozás, különböző személyú tárgyakkal."11 Kosztolányi február 18-án 
válaszolt: „Irodalmi felfedezéséről már előzőleg hallottam Juhász révén",12 s 
izgatottan sürgeti a „titok" leleplezését. 

Az elkövetkező hónapokban a levelek megritkultak, Babitsnak most már 
sürgőssé vált befejezni szakdolgozatát. Sajnos nem ismerjük a vizsgálatra va-
ló jelentkezés korabeli hivatalos útját, így mindenekelőtt a benyújtandó dol-
gozat és a kiegészítő formaságok leadásának határidejét, csupán következtet-
ni tudunk. Két fontos dokumentum áll rendelkezésünkre. Az egyik A szak-
vizsgái folyamodáshoz kívánt önéletrajz impuruma.13 A BMKL 1904-re datálja az 
önéletrajzot, ami azonban kevéssé meggyőző. Babits ugyanis már olyan tény-
re hivatkozik, mely aligha lehetett 1905 előtti: „jelenleg <nagys.> I :dr.: I 
Pauler Ákos egyet, magántanár ur megbízásából amerikai psych, folyóirato-
kat <kivonatolok> ismertetek". Ezek az ismertetések a Magyar Filozófiai Tár-
saság Közleményeinek 1905. évi második számában jelentek meg,14 az első 
kettő pedig a The Monist c ímű amerikai folyóirat 1905. januári számát „kivo-
natolja". Természetesen föl lehet tenni, hogy - amint az ilyesféle periodiku-
mok esetén gyakori - a The Monist januárra keltezett száma már 1904 végén 
Pauler és Babits kezében volt. Ez ellen szól azonban a korábbi levelekből 
kitűnő lázas munka, mely az év fordulóját jellemezte; nemkülönben az imént 
idézett február 17-i Babits-levél egy megjegyzése: „...itt előttem két vaskos, 
amerikai pszichológiai folyóirat, komoly, árjegyzékszerű köpönyegben [...] 
én ilyenekben úszom."15 Kétségtelen tehát, hogy az önéletrajz 1905 február-
jában vagy márciusában keletkezett, s nyilván ekkor fejezte be szakdolgoza-
tát is - úgy képzeljük, hogy a szükséges iratokat és a dolgozatot legkésőbb 
áprilisig le kellett hogy adja, hiszen szakvizsgáját 1905. május 26-án tette le. 
Ennél későbbi időpontot nehéz feltételezni, még ha tekintetbe vesszük is, 
hogy szakdolgozatának bírálója Négyesy László volt, akivel az egyetemi 
évek során rendkívül jó kapcsolatba került. 

Ami fontosabb: az önéletrajzban újabb fordulatról értesülünk: „Ami szak-
vizsgálati munkáimat illeti: egyesített psychologiai és philologiai I :s teljesen 
exact!: 116 az irodalmi életrajzírásnak azon módszere, amellyel Arany János 
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életének egy I :jelentős: I félesztendejét készülök <szak>vizsgálati dolgozat 
gyanánt részletesen feldolgozni. E dolgozat bevezetésében bővebben ki fo-
gom I :fejteni: I e módszerről alkotott eszményemet, melyet, hogy e rövid 
időben, s a rendelkezésemre álló szűk források miatt <hogy> magam el nem 
érhettem, tudom, de melynek elérhetőségében azért nem kevésbbé hiszek." 
Ezután latin dolgozatáról beszél, majd hozzáteszi: „Mindkét dolgozat ké-
születeiben - természetesen - a szűk időhöz képest lehető legnagyobb terje-
delemben feldolgoztam kérdésemnek az irodalmát is - s kivált a latinban ki-
terjeszkedtem a szövegkritika bizonyos mértékű tanulmányára." S még egy 
figyelemre méltó megjegyzés egy oldallal korábban: „A tárgyas ragozás 
tanulmányát tényleg folytattam kivált alapvizsgáim17 után; de I :e: I kuta-
tásaim gyümölcsit nem tartom még annyira éretteknek, hogy - mint eredeti-
leg szándékom volt - a szakvizsg. házi dolgozatom tételéül válasz-
<to> I :ha: I ttam volna." A szakvizsgálati jegyzőkönyv18 tanúsága szerint 
szakdolgozatát Arany J. az 1877. év második felében címmel nyújtotta be 
Négyesynek.19 

Afelől bizonyosak lehetünk, hogy az eltelt hónapokban sem Juhászt, sem 
Kosztolányit nem tájékoztatta „felfedezéséről", a „titokról". Juhász július 
26-i levelében ad „thémákat" Babitstól várt leveléhez, s rögtön elsőül: 
„Arany 1877 jul."20 Egy nappal később Kosztolányi írja neki: „egyebet igazán 
nem tudhattam meg legújabb biográfiájából, minthogy irodalomtörténeti fel-
fedezést tett és leszakvizsgázott".21 S bár utóbb két levélváltás is zajlik közöt-
tük, Juhász még augusztus 3-i levelében is az Arany-dolgozat felől érdek-
lődik. Annyi bizonyos, hogy Babits immár nem szándékozott megismertetni 
barátaival eredményeit. 

Babits szakvizsgájáig kísértük nyomon az Arany-tanulmányok keletkezésé-
hez segítséget nyújtó külsődleges dokumentumokat. Minthogy azonban a 
szakvizsgával lezárult a genezis első és valószínűleg aktívabb szakasza, ér-
demes ezen a ponton megállni, és a fenti tények alapján összefoglalni a kelet-
kezéstörténetet - amint mondottuk: a magunk verziója szerint. 

A két Arany-tanulmány eszmei kezdetei az időben természetesen homály-
ba vesznek, nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor ötlött fel Babitsban a két 
alapgondolat. Ahogy láttuk, a megíráshoz szükséges valamennyire is végig-
gondolt koncepció 1904 őszén bukkant fel a levelezésben. Ekkoriban (szep-
tember-október táján) kezdte följegyezgetni egy Arany-dolgozat töredékes 
gondolatait, próbafogalmazvány-részleteit. Újból hangsúlyozzuk, hogy nem 
tudni, melyik tanulmány ötlete született meg először, ám (a fentiek értelmé-
ben) valószínűsíthető, hogy az Arany, mint arisztokrata megírásának látott ne-
ki először. A november 24-i levélben viszont már bejelentette a szakdolgozat 
tervét, tehát elképzelhető, hogy egy darabig egyszerre két íráshoz gyűjtött-
jegyzetelt. 
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Az 1904-es év végén Babits hazautazott Szekszárdra, feltételezésünk sze-
rint azzal a céllal, hogy - legalábbis nagyjából - befejezze az egyik Arany-
dolgozatot. Kézenfekvőnek tetszik, hogy ez szakdolgozata lett légyen. 
Meggyőződésünk szerint azonban Babits nagyon merész lépésre szánta el 
magát, s szakdolgozatával mit sem törődve nekilátott másik terve tető alá ho-
zásához. 

Ezen a ponton egy rövid időre megszegjük a magunk állította szabályt, s 
kénytelenek vagyunk betekinteni magába a dolgozatba is. A szakirodalom-
ban meggyökerezett ugyanis az az állítás, mely szerint Babits Arany, mint 
arisztokrata címmel írta szakdolgozatát. Ez tévedés. Babits mindvégig az 
Arany János az 1877. év második felébent szándékozta szakdolgozatként benyúj-
tani (amikor éppen nem a nyelvészeti értekezést erőltette). Pillantsunk csak 
az Arany, mint arisztokrata első két mondatára (a tisztázatból, K5): „Egy hosz-
szabb, és szorosan filológikus dolgozat mellékterményei ezek a gondolatok, 
melyek amannak mintegy filozófiai hátterét képezik. Keletkezésük magya-
rázhatja kissé polémikus formájukat: egy ily munka készületeinél annyi os-
tobaságon és únalmon, Gyöngyössy Lászlókon és Koltai Virgileken kell az 
embernek keresztülennie magát, hogy végre is keserű marad a szájíze és haj-
landó lesz általánosítani, gyalázatosan megfeledkezvén a Lehr Albertek szer-
felett hasznos és a Riedl Frigyesek igazán értékes munkájáról. - " Az első 
mondat maga elegendő érv: Babits kijelenti, hogy egy másik dolgozathoz ké-
pest olvasunk itt valamit („mellékterményt"), mely „szorosan filológikus". 
Ez az Arany János az 1877. év második felében, mely nagyon is filologikus, sőt 
pszichofilologikus. De nem véletlenül idéztük a második mondatot is: vajon 
leírhatott volna-e (leírhatna-e) ilyen szavakat egy végzős tanárjelölt szakdol-
gozatban? Tegyük hozzá, hogy ez a mondat a viszonylag moderáltabbak kö-
zé tartozik: az Arany, mint arisztokratának úgy fogalmazványa, mint tisztáza-
ta hemzseg a provokatív, helyenként szemtelen és durva kitételektől; a szö-
veg (szövegek) egésze pedig bizonyos olvasatban úgy hat, mint egyetlen ha-
talmas vádbeszéd „honni kritikussaink" ellen. Nem véletlenül említünk be-
szédet: valóban inkább élőszóban elhangzottak lejegyzésére hasonlít, mint 
esszére vagy tanulmányra. Pontosan az, aminek Babits szánta: „lángostor". 

Babits tehát nagy tempóban készítette az Arany, mint arisztokrata fogalmaz-
ványát (K4); de egyre nagyobb feszültséggel, kétségek között - mint erről a 
Juhásznak írt január 5-i levél is tanúskodik. Valószínűleg ráébredt, hogy a té-
ma túlnövi önmagát. Minden bizonnyal ezekben a napokban írta meg a K4 

említett hosszú betoldását, de módosította-átírta a már meglévő szöveget is; 
a kézirat szinte áttekinthetetlenül bonyolulttá vált, tele beszúrásokkal, utaló-
jelekkel, margóra rótt „szolgálati közleményekkel". Nagyon valószínű, hogy 
Szekszárdon még Arany-kötet sem állott rendelkezésére, hiszen többször ki-
hagyta az idézet helyét.22 Határidőt szabott magának az írás befejezésé-
hez, amelyet képtelen betartani; Pestre érkezvén folytatta a munkát, újabb 
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határidővel. Január 11-i levelében Kosztolányinak jelentette, hogy elkészült a 
művel, árulkodó szóval: „kihányta" gondolatait. „25 oldal. Már csak gyalu-
lom" - írta: a K4 huszonnégy fóliója bizonyossá teszi, hogy erről a munkáról 
van szó. A „gyalulás" pedig vagy arra vonatkozik, hogy még végez apróbb 
simításokat az immáron végképp összekuszálódott kéziraton, vagy (s talán 
ez a valószínűbb) arra, hogy ekkor készíti a tisztázatot (K5). Mindenesetre a 
január 11-i levél nagyjából az Arany, mint arisztokrata lázas készületének vég-
pontját jelöli. Szó sincs arról, hogy befejezte volna - csupán abbahagyta. 

Amit azonban hangsúlyozni kívánunk: bizonyosnak tetszik, hogy Babits -
ahelyett, hogy szakdolgozatával foglalkozott volna - időt és erőt nem kímél-
ve ragaszkodott az Arany, mint arisztokrata végigírásához; vagyis: valamiért 
nagyon fontos volt neki.23 

Babits tehát maga mögött tudhatott egy lerázott terhet, de rá kellett ébred-
nie, hogy a befektetett hatalmas energia semmit sem jelent hivatalos kötele-
zettsége, a szakdolgozat szempontjából. Szellemileg-lelkileg alaposan kime-
rülve mégis hozzá kellett kezdenie ehhez a feladathoz: elővette az Arany Já-
nos az 1877. év második felébent. Január közepétől egy darabig ezen dolgozott. 
Minden bizonnyal ekkor készítette el az Arany-művek kronológiáját (K6, vö. 
„egészen eredetien rendeztem" az adatgyűjteményt), s nyilván elkezdi a 
pszichofilológiai dolgozatot is. (Természetesen nem a semmiből: a K13 kutya-
nyelvein már korábban párhuzamosan gyűlhettek a feljegyzések mindkét 
Arany-dolgozathoz.) Csakhogy - egészen érthető módon - „meg únja" té-
máját: hiszen az Arany, mint arisztokratára elemésztett szellemi erő nem egy-
szerűen fáradtságot, csömört okozott, de (mint Kosztolányinak írta) elbi-
zonytalanodást is hozott saját téziseit illetően. Ha ez a bizonytalanság nem 
érintette is a pszichofilológiai tanulmány alapvetését, ahhoz mindenképpen 
elég volt, hogy eldöntse: egyelőre fölhagy az Arany-stúdiumokkal. Február 
eleje táján így „visszahátrált" a nyelvészeti dolgozathoz, a K13 lapjain pedig 
megsokasodtak az e témát érintő följegyzések. Minderről pedig február 18-
án tudósította Kosztolányit. 

A Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal kézenfekvő választás volt: 
elsőéves korában írt szemináriumi dolgozata volt ez, mellyel az idézett ön-
életrajz szerint később is foglalkozott. Hogy végül is miért nem ezt adta be 
szakdolgozatként, arról csak feltételezéseink lehetnek. Elképzelhető, hogy 
erre is ráunt, esetleg néhány nyugodtabb hét elteltével mégis csak kedvet ka-
pott folytatni az Arany-munkát. Utóbbihoz esetleg ösztönzőleg hozzájárul-
hatott maga Négyesy László is. Minderre nincsen bizonyíték. Annyi bizo-
nyos, hogy még egyszer megváltoztatta szándékát, s nekifogott az Arany 
János az 1877. év második felében tisztázásához. Erre azonban nagyon kevés 
ideje maradhatott. A benyújtott önéletrajz kétszer is hivatkozott a „rövid" és 
„szűk" időre, amely rendelkezésére áll (ne feledjük: párhuzamosan dolgoz-
nia kellett latin szakdolgozatán is). Amennyiben feltételezésünk a határ-
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időről körülbelül pontos, úgy a pszichofilológiai dolgozat végső megszöve-
gezésére 1905 márciusában került sor. Hogy azután a kész szakdolgozat 
mennyiben váltotta valóra eredeti elképzeléseit; egyáltalán, hogy mekkora 
terjedelműre sikeredett, azt nem tudhatjuk. Az „elkallódott" szakdolgozat 
megtalált és а Ю-ге felragasztott „első lapjai" mintegy négy kutyanyelvet 
tesznek ki - ebből azonban nem tudunk a teljes szövegre következtetni. 

Bizonyosnak látszik, hogy Babits a szakvizsga letétele után is foglalkozott 
egyik vagy mindkét Arany-tanulmányával. Erre utalhatnak például azok a 
levelei, melyekben vissza-visszatér ezen írásainak egy-egy eleme: 1905. 
augusztus 3. előttre datált levelében például a költői nyelv egyediségéről ír 
Arany kapcsán; augusztus 8. után az „érzőképesség" terminussal él; október 
31-én „képzetköre új mezejét" említi24 - mindhárom fontos eleme az Arany-
eszmefuttatásoknak. Ezek a részletek persze lehetnek a korábbi koncentrált 
munkának puszta emléknyomai, nem bizonyítják, hogy a levél írásakor fog-
lalkozott volna azokkal. 

A K5 leírásánál említett oldalszámozáson kívül szorosabb értelemben vett 
bizonyíték csak három áll rendelkezésünkre. A K13 vegyes följegyzései között 
(az 1424/19 rektójának alján, a többi szöveghez képest függőlegesen) ez áll: 
„összes ismert őseim a szabad Megyének urai valának; apám volt az első, aki 
a mindent elnyelő Állam szolgálatába szegődött". A szöveget viszontlátjuk 
Kosztolányinak 1906 februárjában írt levelében: „mindkét részről a nagyapá-
im emberemlékezet óta megyei tisztviselők voltak (van-e magyarabb foglal-
kozás); apám volt az első, aki az Állam szolgálatába lépett".25 Azt kell felté-
teleznünk, hogy a levélhez készített gondolat-próbával van dolgunk a K13 

följegyzése esetében: Babits talán előre megfogalmazta mondandójának egy 
vagy néhány részletét.26 N e m állíthatjuk feltétlenül, hogy a piszkozatot őrző 
rektó maga 1906 februárjában keletkezett,27 azt azonban igen, hogy az Arany-
jegyzetek papírcsomója a levél írásakor a keze ügyében volt, az asztalán fe-
küdt - talán éppen ennél a rektónál szétbontva - , vagyis Babits használta. 

A második bizonyíték a vegyes kéziratanyag egyik cédulája és egy kutya-
nyelve. Az elsőn (OSZK Fond III/1434/5) egy tanítási félév hevenyészett te-
matikus beosztása olvasható: magyar nyelvtani óraterv második osztály szá-
mára, valamint latin nyelvi óraterv ugyancsak másodikosoknak. A másodi-
kon (Fond 111/1434/22, verzó) szintén óraterv, latin nyelvből, hatodikosok-
nak. Tekintettel arra, hogy Éder Zoltán adatai szerint csupán az 1905/1906-os 
tanévben, a bajai gyakorlóév során fordult elő, hogy Babits második osztály 
részére latin- és magyarórákat, valamint hatodik osztálynak latinórákat egy-
szerre tartott,28 e cédula, illetve kutyanyelv-részlet keletkezését körülbelül 
1905 szeptemberére tehetjük. 

Végül a harmadik bizonyíték Négyesy László 1906. december 6-án kelt le-
vele, melyben a következőket írja az akkor már Szegeden tanító Babitsnak: 
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„Végtelenül örültem szíves levelének s készséggel küldöm a nyilatkozatot. 
Örvendek, hogy halad munkájával s foglalkozik vele tovább is. Ha tanulmá-
nya jobban kialakúl, gondolkozunk a kiadás felől is."29 A nyilatkozat miben-
létében nem egyezik meg a BJK és a BML,30 ami azonban az említett munkát 
és tanulmányt illeti, valószínűleg Babits doktorátusának előkészítéséről van 
szó. A meg nem valósult doktorátus története feldolgozatlan, Babits 
Négyesyhez írt levelei pedig elvesztek vagy lappanganak, így efelől bizonyo-
sat nem lehet állítani; ám Négyesy fogalmazása („foglalkozik vele tovább 
is") azt sugallja, hogy az általa elbírált szakdolgozat, az Arany János az 1877. 
év második felében folytatásáról lehetett szó. 

A fentiek fényében 1906 végéig hosszabbíthatjuk meg az Arany-tanulmá-
nyok, de legalábbis a szakdolgozat történetét: eddig az időpontig valameny-
nyire dokumentálható, hogy Babitsnak további tervei voltak velük vagy ve-
le. A munka során természetesen módosításokat végezhetett valamennyi 
kéziraton, akár ekkor is keletkezhetett például a K7-9, s bővülhetett a K13 

anyaga is.31 Kielégítő bizonyítékok hiányában és jobb híján egyelőre ebbe az 
időszakba (1905-1906) utalhatjuk a K2 keletkezését. 

A pszichofilológiai értekezésből nem lett disszertáció. Babits 1908 nyarán 
több levelében már új témájára célozgatott, mellyel doktorátust kíván sze-
rezni.32 Bár e terv sem valósult meg (pontosabban: valószínűleg ez is más-
ként valósult meg), annyiban fontos számunkra, hogy kijelöli az egyetemi 
Arany-dolgozatok keletkezésének végpontját: talán az 1907-es év során Ba-
bits végleg letett befejezésükről, esetleg bekövetkezett a sajnálatos „elkalló-
dás" is. A centenáriumi Nyugat-számheh közlést megelőző tíz évben való-
színűleg nem foglalkozott a kéziratokkal. 

1 RÁBA, 1981, 64. 
2 Itt nem az egyébként gyakori próbafo-

galmazásról van szó: a szöveg egy mondat 
közepén indul, egy előző oldal szövegét foly-
tatja. 

3 RÁBA, 1981, 64. Hogy Rába miért éppen 
ezt a gyűjteményt nevezi „legalsó réteg"-nek 
(uo., 586., a BJK 259. alapján), azt nem tudom 
- a kéziratból nem bizonyítható (ha ugyan er-
re gondolt), hogy ez készült volna a legkoráb-
ban. 

4 Az 1434/27 és 28 két fólióját nem sorol-
tuk a K13 alá. Ezekről nem bizonyítható, hogy 
a tárgyalt időszakhoz és kéziratokhoz közük 
volna. 

5 BML 112. 
6 BML 116. 
7 BML 141. 

8 BML 145. 
9 BML 146-147. 

10 Mindkét Kosztolányi-levél elveszett , 
lásd BML 147. 

11 BML 148-149. 
12 BML 151. 
13 OSZK Fond HI/1832; legújabban közli 

BABITS, 1997, 5-10. A fenti cím valójában Ba-
bits zárójeles megjegyzése a kézirat elején, 
melyhez hozzátette: „Jövendőbeli biographu-
saim rendelkezésére. - " 

14 Lásd BMB 260., 261. tétel. 
15 BML 149. (Mellesleg el is úszott a mun-

kával: még augusztusban is azt írja: „Vár az 
Amer, journ. of Psych, és a Magy. fíl. Társ.", 
lásd BML 167.) 

16 Az exact szó olvasata meglehetősen bi-
zonytalan. 
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17 Alapvizsgáját 1903. december 18-án tet-
te le, lásd RÁBA, 1981, 619. 

18 RÁBA, 1981, 620. A három részből (házi 
dolgozat [szakdolgozat], zárthelyi dolgozat, 
szóbeli vizsga) álló szakvizsgálat letétele hoz-
závetőlegesen a mai abszolutórium megszer-
zésével lehetett egyenértékű. 

19 Aki „kitűnő"-re értékelte a munkát . 
20 Legalább ekként is lehet értelmezni ezt a 

szövegrészt (BML 157.), vagyis eltérően a 
BJK és a BML meglehetősen zavaros (vélemé-
nyünk szerint félreértésen alapuló) jegyze-
teitől. 

21 BML 157. 
22 Lásd például K4 21. fólió, rektó. Babits 

egyébként nagyon gyakran idézi pontatlanul 
Aranyt (nyilván fejből), de itt, úgy látszik, 
már nem maradt ereje a szövegek felidézésé-
re, még jelzésszinten sem. 

23 Az említett „öt bolondos értekezés" 
megfejtésével itt ne foglalkozzunk: a két 
Arany-dolgozat bizonyosan köztük volt. 

24 BML 163., 167., 178. 
25 BML 196. (A fogalmazás annyira meg-

tetszhetett neki, hogy később három önélet-
rajzában is [1913, 1923,1930] használta.) 

26 Éppen ezzel a levéllel kapcsolatban van 
igen alapos okunk erre a feltételezésre: ebben 

ugyanis Kosztolányi levelére felelt, melyben 
barátja indulatosan reagált Ady Új versek)ére 
(a kötetet is megküldte), s szót ejtett saját ma-
gyarságáról is. Babits a válaszlevélben ugyan-
csak tisztázza Adyról való véleményét, s val-
lomást tesz a maga magyarságáról. A feszült 
pillanat és a magvas állásfoglalás nagyon is 
elképzelhetővé teszi, hogy Babits piszkozatot 
készített ehhez a fontos leveléhez. 

27 Azért nem, mert azon Riedl Frigyes 
Arany-monográfiájának egyes helyeire utal, 
ez a mű pedig már az 1904-1905-ben elkészült 
szövegeknek is talpköve. Ez persze nem zárja 
ki, hogy Babits később újra elővette Riedl 
könyvét. 

28 ÉDER, 1966, 8. 
29 BML 313. 
30 BJK 288., BML 571. 
31 Talán éppen a már említett klasszikus 

helyek Arany-megfeleléseinek gyűjteményé-
vel. Rába Györggyel ismét vitatkozva meg 
kell állapítanunk, hogy ennek a szakvizsga 
előttre való datálását az is nehezíti (bár nem 
zárja ki), hogy a szakvizsgáig elkészült, sőt a 
ma ismert összes kézirat egyikében sem talál-
kozunk e komparatisztikai gyűjtés eredmé-
nyével. 

32 Lásd BJK 121., 123., 124. számú levél. 
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