
KELEVÉZ ÁGNES 

A KÉZIRAT ARIADNÉ-FONALA 

(Kronológiai tájékozódás Babits fogarasi verseinek labirintusában1) 

A textológiai munka egyik legnagyobb veszélye, hogy a szempontok viszony
rendszerét elfeledve egyetlen, biztosnak látszó adat bűvöletében helytelen követ
keztetéseket vonunk le a mű egészére és esztétikai jelentőségére vonatkozóan. 
Babits is megírja egy ilyen klasszikus tévedés történetét. Dézsi Lajos filológiai 
munkáját bírálva,2 okulásul elmeséli egy állítólagos Ady-vers felfedezését, mely
ről később kétségbevonhatatlanul kiderült, hogy nem egyéb, mint Juhász Gyula 
szándékos és kitűnő stílusutánzata. „Ennél a versnél minden külső érv Ady szerző
sége mellett szólt. Láttam az »eredeti« kéziratot. Az írás ismerős volt [...] Persze, 
mert Juhászé volt. De Juhász írása mindig hasonlított az Adyéhoz és ezúttal még 
tán utánozta is, s alákanyarította az Ady nevét." Sőt, egy szavahihető szerkesztő 
világosan emlékezett még a körülményekre is, ahogy Adytól a kéziratot megkap
ta, valamint egy Ady-levél is támogatni látszott a szenzációnak számító leletet. 
Babits mint Az Est lapok által felkért szakértő maga is biztosra vette, hogy Ady a 
szerző, sőt a költemény datálása kapcsán „a költői fejlődés lélektanáénak különös 
példáját vélte felismerni.3 „És a vers mégsem volt Adyé" - ismeri be utóbb téve
dését. Kosztolányi és később maga Juhász is minden kétséget kizáróan tisztázta 
az Ady-imitáció történetét. Babits cikkében önkritikusan számol be arról, hogy ha 
ösztönére hallgat, elkerülhette volna a tévedést, hiszen a vers „belső formájában 
volt valami kerekség és zártság, ami Adytól idegen." Mindezt jellemző példának 
szánja mindazoknak, akik „túlbecsülik a filológiában a külső »tények« döntő vol
tát a belső meggondolások rovására."4 Intelmét állandóan szem előtt tartjuk, még
is, leereszkedve az adatok első pillanatra átláthatatlan útvesztőjébe, ha nem is 
kizárólagosan, de „külső" tényekre, nevezetesen az Angyalos könyv kéziratára je
lentősen támaszkodva javasoljuk Fogarason született verseinek módosított kro
nológiai rendjét. 

Az Angyalos könyv5 nevét a borítón látható, Török Sophie által készített színes 
ceruzarajzról, a mandolint pengető angyalról kapta. Az elnevezés egységes kötet 
benyomását sugallja, azonban a díszes borítón belül három eltérő időben keletke
zett füzetet találunk, melyeket utólag köttetett egybe a költő. A könyv három 

1 A Babits-kutatäs műhelyeiből című konferencián (1996. szeptember 18-19.) elhangzott előadás rövid 
összefoglalása egy hosszabb dolgozatnak, melyben a fontosabb versek kéziratai külön-külön is 
elemzésre kerülnek, valamint keletkezéstörténetük is egyenként részletezve van. 

2 BABITS Mihály, Balassa, Nyugat, 1924. május 16., 8-9. sz., 591-606; Ua. = B. M.; Esszék, tanulmányok, 
s. a. r. BELIA György, Bp., 1978 (a továbbiakban: Esszék), II, 96-119. 

3 LESTYÁN Sándor, Ady Endre: Nincsen, nincsen!?, Az Est, 1923. december 25., 5-6. - Az Ady Endrének 
tulajdonított vers közlését követően Babits Mihály, Földessy Gyula és Móricz Zsigmond nyilatkozik a 
vers jelentőségéről. „Itt a halk és komoly beszéd ideje...", s. a. r. TÉGLÁS János, Bp., 1993, 76-81 (a 
továbbiakban: Itt a halk). - A szerzőség körül kibontakozó vita összefoglalását lásd Juhász Gyula összes 
művei, 3, Bp., 1963, 339-346. 

4 BABITS, Esszék, n, 108. 
5 OSzK Fond III/2356 (a továbbiakban: Ak). 
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része valójában önálló leírást igényelne, azonban a fóliókat az OSzK egységes 
nyomtatott lapszámmal látta el, nem téve különbséget a füzetek között, s a Babits 
kéziratkatalógus is az Angyalos könyv összesített leírásakor ugyanezt az egységet 
sugalló eljárást követte.6 Az első két, vékonyabb füzetet tudatos szerkesztés, fel
építés jellemzi, és csak vers található lapjaikon7. A harmadik füzet talányos szer
kezetű. Önálló elemzésével, titkának megfejtésével eddig még nem foglalkoztak, 
illetve hallgatólagosan ugyanolyan megkomponált szerkezetet tulajdonítottak ne
ki, mint az előző két versgyűjteménynek. 

Első látásra a harmadik füzet valóban hasonlít az első kettőhöz. Egyrészt azért, 
mert ez is szimbolikus jelentésű, idegen nyelvű mottóval kezdődik, mely hasonló 
módon van elhelyezve, önmagában a füzet első fóliójának verzóján, mint a má
sodik füzetben, a ciklusok élén található mottók. Másrészt bizonyos szempontból 
összefüggő verstisztázatok sorakoznak egymás után az első fóliókon, melyek 
szintén azt a benyomást erősítik, hogy ez a füzet is már korábban elkészült versek 
gondosan elrendezett gyűjteménye. Harmadrészt itt is találunk az Angyalos könyv 
fóliójára beragasztva verseket, mint a második füzet gondosan megkomponált 
lapjain - melyet Rába György találóan „őskötet"-nek nevez8 - , s ez szintén a har
madik füzet megszerkesztettségének látszatát erősíti. Végül, és nem utolsó sor
ban, azok a dátumok, melyeket Török Sophie írt a versek keletkezéseként a lapok
ra, teljesen felrúgják az időrendet. A füzetet nyitó első vers, a Levél Tomiból például 
„1911 tavasza" dátummal szerepel, utána következik a Szent Mihály című, mely a 
Nyugtalanság völgyétől kezdve máig minden kötetben a következő datálással jelent 
meg: 1911. Ha a nyitó versek adatait eleve igaznak fogadjuk el, akkor a lineáris 
időrend gondolata fel sem vetődhet, sőt teljes képtelenségnek tűnik. Ugyanis pél
dául a Laodameiáról, mely e füzet közepe táján található, több adat alapján bizo
nyosan tudjuk, hogy 1910 tavaszán keletkezett. Ugyanígy Török Sophie beírását 
találjuk a füzet közepe táján elhelyezkedő verscsoportnál: a Csipkerózsa és társai 
- ahogy Babits nevezi őket, mikor Szabó Lőrincnek beszél összefoglalóan egy 
Nyugat-esten felolvasott verseirőF - 1909 tavaszi dátumukkal szintén kilógnak a 
sorból. Súlyosbító körülmény, hogy Török Sophie bejegyzései Babits saját darálá
sai alapján készültek, melyeket a költő eredetileg a Szilasi-féle kötetbe írt be illetve 
részben diktált le. 

Mindezen tényezők hatására sokáig fel sem merült, hogy ez a kéziratgyűjte
mény egyszerű munkafüzet lehetne, mely kronológiai szempontból az elején kez
dődik és a végén fejeződik be. Egyértelmű bizonyítékunk sajnos nincs, melyet 
diadalmasan fel lehetne mutatni, nem találtunk olyan levelet vagy visszaemléke
zést, mely minket megdönthetetlen érvvel támogatna. Ha azonban ezt a kézirate-
gyüttest a genetikus textológia eredményeit is felhasználva, összetett vizsgálatnak 
vetjük alá, mely kiterjed a fizikai jellemzők számbavételétől (papír, tinta, elhelyez
kedés, az írás rétegzettsége) a benne található különböző kézírás fajták azonosítá
sán át a füzet olyan elemzéséig, mely e bonyolult kéziratot az időben állandóan 
változónak és mégis egységes egésznek tekinti, s mindezt kiegészítjük a versek 

6 Babits Mihály kéziratai és levelezése, szerk. CSÉVE Anna, KELEVÉZ Ágnes, MELCZER Tibor, NEMESKÉRI 
Erika, sorozatszerk. LÁNG József, I-IV, Bp., 1993,1, 257-266 (a továbbiakban: BMKL). 

7 A második füzet részletes jellemzését lásd KELEVÉZ Ágnes, A pályakezdés önmüosza Babits Angyalos 
könyvében, Újhold Évkönyv, 1991, 1, 160-165. 

S RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., 1981, 210 (a továbbiakban: RÁBA, 1981). 
y GÁL István, Babits egyes verseinek keletkezéséről, Irodalomtörténet, 1975/2 (a továbbiakban: It 

1975/2). 
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első megjelenésének idejével, a különböző, apró és mégis egy irányba mutató 
életrajzi adatokkal, a versek motívumainak összevetésével, valamint Babitsot sem 
tekintjük tévedhetetlen forrásnak saját kronológiáját illetően - meggyőző ered
ményrejutunk. Ha tehát az 1909 és 1911 között keletkezett verseket a kéziratokra 
támaszkodva vizsgáljuk, akkor az Angyalos könyv segítségével, hasonlóan Ariadné 
fonalához, mely visszagombolyítva kivezet a labirintusból, újraalkothatjuk a fo-
garasi versek keletkezési időrendjét. 

Könyvkötészeti szempontból a harmadik füzet fizikai jellemzői egy irányba 
mutatnak. Nem akármilyen vékony, hanem 202 fóliós, 10 ívből álló, könyv vastag
ságú füzettel van dolgunk, melynek végig azonos a vízjele, ugyanolyan minőségű 
a papírja. Az ívek kötésénél újratűzés nyoma nem fedezhető fel, ahol az egyes 
ívek illeszkedési pontja van, ott a fóliók azonos elszíneződést és szennyeződést 
mutatnak, valamint a fóliók szélei egységesen koptak. A használat során, ha Ba
bits néhol kitépett egy-egy oldalt, az ív túlsó felén megtaláljuk magányosan ma
radt párját. Egy tollal véletlenül valamikor valaki vonalat ejtett a füzet felső szé
lére, ez a vonal is mindmáig sértetlenül, egységesen megőrződött. Nincs egyetlen 
olyan árulkodó fizikai jel sem, mely arra utalna, hogy újratűzés, átrendezés miatt 
a fóliók vagy az ívek eredeti állapota valaha is felborult volna. A munkafüzet-el
képzelés mellett szól, hogy a három nagyobb terjedelmű, párbeszédes mű (Laoda-
meia, A második ének, A literátor) keletkezési rendben követi egymást és megbon
tatlan az egységük, tehát mintegy 20-20, illetve 40 fóliónyi összefüggő szöveg 
eredeti rendjében olvasható. 

Az egyik legfontosabb módszertani eszközünk a harmadik füzet kéziratának 
elemzésére, hogy a benne található versek egymásutánját nem csak hagyományos 
szövegelemzéssel tekintjük át, tehát első lépésként a kéziratot nem mint szöveget 
(texte), hanem mint írást (écriture) elemezzük, tehát az írás folyamatának állomá
sait és eredményét vizsgáljuk10, vagyis olyan megközelítés alapján tekintjük át a 
kéziratok külső jellemzőit, mely a versek lejegyzési módját is pontosan elkülöníti. 
E módszer segítségével pontosabban körvonalazhatjuk a füzetet létrehozó írói 
szándékot is. Három kategóriát különböztettünk meg. Az első típus a tisztázat, 
melyen egy már korábban elkészült versnek a füzet lapjára való utólagos bemá
solása értendő, s e lejegyzés általában egy korábbi kéziratról történik, bár előfor
dulhat az is, hogy emlékezetből van letisztázva a vers. A második típus a bera-
gasztás, melynek segítségével a költő szintén egy már elkészült versét ragasztással 
illeszti füzetébe, vagyis a füzetbe kerülés ideje és a megszületés között szintén 
nagyobb időbeli eltolódás van. A harmadik típus a fogalmazvány, mely alapvetően 
eltér az előző kettőtől, ugyanis ebben az esetben az írás aktusa és a vers gondolati 
megalkotása egész közeli, látszik ez a rögtön elvégzett áthúzásokon és javításo
kon. E felosztás természetesen nem általános érvényű, hanem csak az Angyalos 
könyv harmadik füzetének elemzésére született, hiszen más viszonylatban (példá
ul nyomdának leadva) egy itt fogalmazványként értelmezett kézirat akár tisztá
zatnak is tekinthető. Másrészt a beragasztott kéziratok esetében sem teszünk kü
lönbséget tisztázat és fogalmazvány között, ugyanis a mi szempontunkból az 
utólagos beragasztás ténye, az eltérő idősíkok vizsgálata a lényeg. 

Külön ki kell térnünk Babits versírói módszerére, mely első látásra nehezen 
teszi elkülöníthetővé a tisztázatot a fogalmazványtól. Ugyanis ő általában fejben 
alkotta meg verseit, s csak aztán jegyezte le őket. „Gyakran egy-egy novellám 

111 Écriture et généticjue textuelle. Valéry ä l'ceuvre, textes réunis par Levaillant, Lille, 1982, 14. 
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vagy regényrészletem, versem majdnem mind, fel s alá járkálás vagy utcai sétám 
közben fejben elkészítem, s emlékezetből leírom aztán" - foglalja Össze versíró 
módszerét egy kuriózumok után szaglászó újságírónak.11 Összevág ezzel az inter
júval vallomása is, melyet Szilasi Vilmosnak tett versei keletkezéséről. A Turáni 
induló kapcsán utal alkotói gyakorlatára: „Útközben. Sárbogárd. 906-7. A vonatra 
várva. Minden strófa megvolt mire fölszállt. így készül a legtöbb; ácsorogva, sé
tálva."12 Szabó Lőrinc a húszas évek legelejének korszakára is hasonló módon 
emlékezik: „Igen gyors munkás volt, amikor nem oldozta szét a figyelmét a szó
rakozottság. Ezekben az években fejben dolgozott, s igen komplikált verses műve
ket nagy részleteikben készen vetett papírra. [...] Szeretett séta közben fogalmaz
ni, utcán, kertben, a szobákban járkálva"13. Illyés Gyula pedig szinte egyenesen 
rámutat problémánk gyökerére: „A másnak annyi gyötrődést okozó megírás nála 
jóformán másolás volt; az alkotásban a kéznek csak egy-két percnyi dolga 
akadt."14 

Épp ezért keverhető össze könnyedén az ő esetében e két kézirat fajta: az utó
lagos tisztázat és fogalmazvány. A kézirat jellegének megállapítása tehát nagy 
körültekintést igényel, azonban több kézirat egybevetése után, írásmódjának kro
nologikus ismeretében vállalkozhatunk arra, hogy a két alaptípust megkülönböz
tessük egymástól. Mert bármennyire is fejben készíti el Babits verseit és szinte 
kívülről tudva veti papírra soraikat, az önmaga számára készített, első lejegyzé
sük mégis különbözik azoktól az autográfiáktól, ahol már régebben, írásban rög
zített verseit másolja le pusztán valamilyen külső ok miatt (elküldi barátjának, 
leadja szerkesztőségbe, a füzetébe akarja letisztázni), vagyis egyszerűen szólva: 
sokszorosít. 

Babits tisztázataiban szebben megrajzolt betűket, gondosabban elhelyezett cí
met, következetesebben alkalmazott központozást találunk. A fogalmazványok 
betűi türelmetlenebbek, elnagyoltabbak, a sorok vége néha teljesen elkapott, a 
sorvezetés lazább és enyhén emelkedő, a központozás pedig gyakran szinte hi
ányzik. Szemmel láthatóan a kéz alig bír a gondolat gyorsaságával lépést tartani. 
E korszakának fogalmazványaiban javítást valóban általában keveset találunk, de 
mégiscsak többet, mint tisztázataiban. Néha strófákat cserél fel a költő, variánso
kat ír egymás alá. S miközben lenyűgöző, hogy az Angyalos könyv oldalain a Lao-
dameia szövegében, bonyolult szerkezete és ritmikája ellenére, milyen kevés a me
net közbeni korrigálás; mégis a kézirat egészét vizsgálva, melyben például ceruza-
és tintaírás váltakozik egymással, vagy sorokat, bekezdéseket cserél fel a legkü
lönbözőbb jeleket alkalmazva a költő, bizonyosak lehetünk abban, hogy az első 
lejegyzést, a fogalmazványt tartjuk kezünk között. Babitsnak ez a versírói sajátos
sága is hozzájárulhatott, hogy oly sokáig tisztázatgyűjteményként kezelték az An
gyalos könyv harmadik füzetét. E kéziratfajták különbségeit figyelembe véve új 
megvilágításba kerül az Angyalos könyv keletkezésének története. 

11 Mi a rohadt almája? (Babits labdázik, Herczeg Ferenc hajókázik, Karinthy szaladgál, Heltai Jenő pipázik, 
Kosztolányi Dezső szagol, Nagy Endre jól kialussza magát, Szabó Dezső- nem csinál semmit -, Szomory Dezső 
kávézik munka előtt), Színházi Élet, 1927. december 18-25., 7-9 = Iff a halk, 121. 

12 KELEVÉZ Ágnes, Babits vallomása Szilasi Vilmosnak versei keletkezéséről, ItK, 1994, 743-757 (a 
továbbiakban: ItK 1994). 

13 SZABÓ Lőrinc, Babits műhelyében = SZABÓ Lőrinc, Könyvek és emberek az életemben, s. a. r. STEINERT 
Ágota, Bp., 1984, 359. 

14 BABITS Mihály Hátrahagyott versei, s. a. r. ILLYÉS Gyula, Bp., Nyugat, [1941], 3. 
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Elképzelésem szerint a fogarasi magányában élő Babits 1909 őszén, első köte
tének megjelenése után, egy több ívből álló, több mint kétszáz oldalas, könyvvas-
tagságnyi üres füzetet nyitott, elhatározva, hogy nem különálló lapokra, hanem 
újra egységesen fogja lejegyezni verseit. A füzet több vers egyidőben keletkezett 
tisztázatával kezdődik, melyeknek elkeseredett és személyes hangvétele hasonló. 
A füzet megnyitásának idejét a legelső lapokon elhelyezkedő két vers segítségével 
állapíthatjuk meg: Arany Jánoshoz, Szonettek. A sokat elemzett két költemény a 
•Babits első kötetét ért bírálatok hatására született, melyek közül bizonyíthatóan 
leginkább meghatározó szerepe Szilágyi Géza és Bresztovszky Ernő július köze
pén megjelenő kritikájának volt.15 A két szonettben néha olyan konkrétsággal vá
laszol egy-egy kifogásra, hogy szinte szó szerint visszakereshető a fájdalmat oko
zó kritika megfelelő passzusa. Épp ezért a költemények keletkezési ideje is több
kevesebb pontossággal behatárolható: feltehetőleg 1909 szeptemberére, október 
elejére esik. Babits levelezéséből ugyanis rekonstruálni tudjuk az 1909-es év nya
rának eseményeit. Július 15-én hosszabb itáliai körútra indul Ambrózy Pállal, 
fogarasi kollégájával: bejárják Rómát, s délre is leutaznak. A költő július 27-én 
Nápolyból küldi üdvözletét Kelemen Imrének, és körülbelül augusztus közepéig 
tart az utazás. Ami bizonyos: Szekszárdról e hónap végén Budapestet érintve 
utazik vissza Fogarasra. A vakációzó, üresen pangó fővárosban nem jár szeren
csével, alig találkozik valakivel: „Mint Kosztolányi bizonnyal említé, Pesten jár
tam s igen sajnálom, hogy a Nyugattól senkivel sem beszélhettem" - írja szep
tember elején Fogarasról Osvátnak, s mentegetődzésképpen hozzáteszi: „Szeret
ném külön levélben megköszönni Ignotus szép és megértő sorait melyeket rólam 
a Nyugatban írt.16 [...] A cikkét egyébként csak egy hete olvastam."17 Mindebből 
az látszik valószínűnek, hogy ha Ignotus július közepi dicséretét is csak ekkor 
kapja kézhez, a vele egyidőben megjelenő elmarasztalásokhoz sem igen juthatott 
hozzá hamarabb, vagyis Budapesten járva - talán Kosztolányi naprakész útmu
tatásának segítségével -, augusztus végén zúdulhatott rá egyszerre a vakáció alatt 
felhalmozódott kritikák tömege, melyeknek egy része itáliai útjának ideje alatt 
jelent meg. 

Feltehetőleg elsőként az Arany Jánoshoz születik meg. Babits ennek elkészülte 
után dönthet úgy, hogy új versesfüzetet nyit, s e legújabb művével együtt bemá
solja néhány korábbi keletkezésű, publikálatlan költeményét is, így alakulhat ki a 
füzet eleje: Levél Tomiból, Szent Mihály, A sorshoz, Arany Jánoshoz. E kezdő tisztáza-
tokat követi néhány olyan típusú fogalmazvány, melyek szemmel láthatóan a 
versek születésével párhuzamosan, 1909 őszén, telén lettek lejegyezve, kéziratu
kon több javítást, áthúzást találunk (Thamyris, Homérosz, Szonettek, Bolyai stb.). 
Majd a füzet lapjaira ráragasztott, változatos papírú és tintájú kéziratok következ
nek. Nagyrészt publikálatlan, az Angyalos könyv második füzetében még nem 
szereplő, korábban (1906 és 1909 között) keletkezett néhány művét gyűjtötte egy 
helyre, különösebb rendszerezési elképzelés nélkül, csupán a megőrzés és nyil
vántartás szándékával.18 E beragasztásokra értelemszerűen 1909 őszén, telén ke-

15 SZILÁGYI Géza, Versekről, Új Idők, 1909. július 11., 28. sz., 30-33; BRESZTOVSZKY Ernő, Új emberek új 
könyvei, Népszava, 1909. július 18., 5-6. 

16 IGNOTUS, Babits, Nyugat, 1909, II, július 16., 78-82. 
17 Babits levele Osvát Ernőnek, Fogaras, 1909. szeptember 1-16. között, OSzK Fond 253/708/3. 
18 Közéjük két költeménynek az Angyalos könyv fóliójára jegyzett kézirata is elvegyül. Ak, 90. f. rektó: 

[A költő szól:], 92. f. rektó: Liszty [Illusztrációk mindenféle könyvekhez. Világhistória]. 
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rülhetett sor. Ezt a csoportot újra versek fogalmazványai követik, itt is lényegében 
megalkotásukkal egyidőben, 1909 végétől kezdődően 1913-ig. A füzet végén 47 (!) 
lap üresen maradt, melyből 10 fólióra vegyesen vannak ragasztva különböző kéz
iratok, ezek egy része egyértelműen Babits halála utáni beavatkozás eredménye, 
tehát szempontunkból közömbös. A csupaszon maradt, fehér oldalak arról tanús
kodnak, hogy Babits egyszerűen abbahagyta az addig rendszeresen használt füzet 
vezetését. 

Több forrás áll rendelkezésünkre, hogy a fogarasi versek keletkezési idejét meg
határozhassuk. Első a Babitstól származó adatok együttese, melyek közül a lega
lapvetőbb az lehetne, ha a vers megírásával egyidőben a költő a kéziratra ráje
gyezné a dátumot is. De sajnos attól kezdve, hogy Babits az Angyalos könyv pon
tosan vezetett második füzetét lezárja, tehát 1906 nyarától csak elvétve rögzíti 
azonnal a születés időpontját a kéziratokon. Van másfajta fogódzónk, mely azon
ban számtalan módszertani problémát okoz. Babits élete folyamán visszatekintve 
kétszer is vallott verseinek keletkezési körülményeiről: először 1916-ban barátjá
nak, Szilasi Vilmosnak, másodszor 1920 táján Szabó Lőrincnek.,y E forrásokban 
Babits maga is gyakran javítja önmagát, sokszor használ kérdőjeleket a dátumok 
mellett, vagy egészen tág időhatárokat ad meg. Ezért paradox helyzet áll elő: 
vallomásait egyrészt úgy kell kezelnünk, mintha a leghitelesebb adatok lennének, 
hiszen ki más tudhatná jobban, melyik versét mikor, hogyan és miért írta, mint a 
szerző maga, másrészt a legnagyobb kritikával kell eljárnunk, ugyanis az emlé
kezet működésénél nincs csalókább folyamat. Második fontos tájékozódási eszköz 
a versek datálásakor a szakirodalom által eddig felkutatott rendkívül gazdag ke
letkezéstörténeti anyag, mely nélkül munkánk elképzelhetetlen lenne: alapvető 
jelentőségű Rába György e korszakot összefoglaló monográfiája, a Belia György 
által összeállított verskötet kronológiája és Melczer Tibornak a hagyaték verskéz
iratait feldolgozó munkája.211 Harmadik eligazító adatsor a versek keletkezését il
letően az első megjelenések ideje, mely a most elkészült Babits bibliográfia alapján 
pontosan megadható21. Ezekhez képest állítottunk össze egy negyedik, az eddigi
ektől eltérő, a versek keletkezését új felfogásból vizsgáló adatsort, mely a kritikai 
kiadás alapkutatásainak folyamán összeállított életrajzi kronológia22 eredményei
re, valamint a Babits-versek most készülő kritikai kiadásához gyűjtött legfrissebb 
adatokra és legfőképp az Angyalos könyv harmadik füzetének újszerű felfogására 
támaszkodik. 

Az egyes versek keletkezési idejének egymáshoz való viszonyát, valamint a 
különböző adatok hagyományozódási útját úgy tudtuk a legjobban elemezni, 
hogy térben is ábrázoltuk őket. Épp ezért több grafikont rajzoltunk, majd ezeket 
egy táblán egyesítettük (lásd melléklet). A koordináta rendszer egyik tengelyén 
mindig az Angyalos könyvben található versek címét, a másik tengelyén az éveket 
jelöltük, e két tengely egymáshoz tartozó értékeinek metszéspontja pedig az egyes 
versek keletkezési idejét adja meg, s e pontokat összekötve eltérő vonalú görbéket 
kapunk. Külön megítélés alá esnek a beragasztott versek, melyek általában 1909 

19 ItK 1994; It 1975/2. 
20 RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., 1981; RÁBA György, A szép hűtlenek, Bp., 1969; 

BABITS Mihály Összegyűjtött Versei, s. a. r. BELIA György, Bp., 1977; BMKL, a Versek, versgyűjtemények 
részt készítette MELCZER Tibor, I, 29-272. 

21 Babits Mihály bibliográfia, I-II, kiad. STAUDER Mária, VARGA Katalin (megjelenés előtt). 
22 Babits Mihály kronológia 1883-1910, kiad. RÓNA Judit, RUTTKAY Helga (megjelenés előtt). 
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nyaránál korábban keletkeztek, ezek a füzet vezetésének időrendjéből kiesnek. 
Épp ezért két változatban készítettük el grafikonunkat: az egyikben még feltün
tetjük a beragasztott költemények adatait, a másikban már nem.23 

A grafikai görbéket elemezve világossá válik, hogy a kutatás eddig alapvetően 
Babits emlékezetére hagyatkozott, eligazító és biztos adatnak fogva fel vallomá
sait, vagyis a Babits által a Szilasi kötetben megadott időpontok (1. görbe)24 és a 
szakirodalom által elfogadott dátumok (2. görbe)25 pontjai, melyeket a Babits kéz
iratkatalógus összesítése alapján ábrázoltunk, sokszor fedik egymást. Az időten
gelyhez mérve szeszélyesen ugráló vonal jól mutatja azt a látszólagos kronológiai 
kavalkádot, amely okozója lehet annak a hallgatólagos véleménynek, hogy vala
milyen eddig ismeretlen költői rendezési elv vagy netán a véletlen szülte a har
madik füzet verseinek egymásutánját. 

A 3. grafikai görbe az első megjelenések adatait tartalmazza.26 Megállapítható, 
hogy a füzet lapjaira írt (tehát nem a beragasztott) versek között egy sincs 1910 
januárjánál korábbi megjelenésű, valamint az első kiadások görbéje a füzeten vé
gigtekintve enyhén emelkedő tendenciát mutat. Olyan (nem beragasztott) kézirat 
nincs e füzetben, mely korai megjelenésével egyértelműen megcáfolná a folyama
tosság lehetőségét. 

Végül a 4. grafikai görbe ábráját vizsgálva látjuk, hogy a kritikai kiadás alap
kutatásai során előkerült újabb életrajzi adatok alapján korrigált keletkezés
történeti időpontok az előbb „szeszélyesen kanyargó"-nak nevezett görbét az eny
hén emelkedő vonal irányába javítják. Ebből a szempontból a kezdő verseken 
kívül kulcsfontosságú eredmény a Nyugat-matinén felolvasott versek (Csipke
rózsa stb.) születési idejének egy évvel későbbre való helyezése, tehát 1909 tavasza 
helyett 1910 tavasz a helyes időpont. Vagyis ezzel a kiigazítással A Campagna 
énekétől kezdve nem sok kétségünk lehet a kronológiai sor folytonosságában. 
Hiszen e korszaknak van egy-két olyan verse, melyeknél viszonylag biztos adat, 
egy levél vagy konkrétan körülhatárolható időtartam áll rendelkezésünkre a ke
letkezés meghatározásánál. Ezek mindegyike megerősíti a kézirat folyamatosan 
vezetett munkafüzet-jellegét, az adatok belesimulnak az általunk feltételezett idő
rendi sorba. (A Campagna éneke - 1909 ősze vagy tele, Örök dolgok közé legyen híred 
beszőtt - 1910 tél vége, tavasz eleje, Laodameia - 1910 tavasz, Új könyvekre - 1910 

23 A beragasztott verseket is tartalmazó grafikont (a megnövekedett versszámra való tekintettel) 
csak a Laodameiáig ábrázoljuk, e műtől kezdve ugyanis az adatok azonosak mindkét táblázatban. 
A beragasztott versek címét csilaggal jelöltük. 

24 A Szilasi-Babits névvel jelzett adatsorba csak azokat a verseket vettük fel, ahol a kötetben egy 
meghatározott évszám szerepelt. Nem ábrázolható grafikusan az olyan tág megfogalmazás: „Fogaras, 
szobában". Mivel konkrét dátum csak kevés esetben fordul elő, ezért ennél az adatsornál különálló 
pontokat használtunk a jelölésre, s ezeket nem kötöttük össze vonallal. 

25 Az 1994-ben megjelent BMKL adatai összegzik a szakirodalom eddigi eredményeit, ezért a 2. 
adatsort ezekre a dátumokra alapoztuk. Ha a katalógusban egy vers keletkezésére tág időhatárt 
találtunk (pl. 1909), akkor az áttekinthetőség kedvéért grafikonunkban az évszám középértékét adtuk 
meg {pl. 1909. 6. 30.). Egy alkalommal tértünk csak el a BMKL-ben megadott évszámtól, a Szent Miliály 
című vers esetében, melynek keletkezési éveként tévesen az első kötetbeli megjelenés sajtó alá 
rendezésének dátuma szerepel (1919); ehelyett az eddig általánosan elfogadott 1911-es keletkezést 
tüntetjük fel a grafikonon. 

26 A versek túlnyomó többsége 1906 és 1913 között született, az időtengelyt ehhez képest alakítot
tuk ki. A néhány jóval későbbi megjelenés miatt nem növeltük meg a felső határt, hiszen ez a tágítás 
csak a fontos részletek ábrázolásának rovására történhetett volna. Például az Ékszerláda című vers 1928. 
december 25-i, első megjelenését az ábrán kívül, a képzeletben meghosszabbított vonalak mentén kell 
elhelyezni. 
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vége, Divina machina, Naiv csömör [Egy verseskönyv epilógusa] - 1910 december 
vége27). Az utolsó fogarasi tavaszon született versek után következik A második 
ének című mesejáték, melynek történetébe Babits 1911 nyarának fontos érzelmi 
eseményét, Kiss Böske iránti szerelmét szövi bele, tehát csakis e nyarat követően 
születhetett a több felvonásos mű kézirata. 1911 őszétől kezdve már Rákospalota 
nyomait fedezhetjük fel, mint például a címével is egyértelműen a keletkezés 
helyére utaló versben: Palotai est. 

Ha összegzésként végigtekintünk az Angyalos könyv harmadik füzetén, azt lát
juk, hogy A Campagna énekétől kezdve a külső eseményhez vagy adathoz köthető 
költemények mind a nekik megfelelő kronológiai helyen találhatók, nem előbb és 
nem később. Mintegy 42 vers és három nagy terjedelmű színmű megközelítően 
egyenes kronológiai sort alkot. Tehát a kezdő 25 lapnyi rész bizonytalanságával 
és ingadozásával áll szemben 175 fólió egymással összefüggő adatsora. 

Hogyan kerülhetett volna a füzet elejére az 1911 januárjára vagy tavaszára da
tált Levél Tomiból, ha (Babits visszaemlékezését kivéve!) minden fizikai jellemző 
ellene szól? Csakis ügy, hogy e kezdő költeményeket nem 1911-ben, hanem ko
rábban alkotta Babits. Ha meg tudjuk fejteni a legelső versek titkát, már elég nagy 
biztonsággal mondhatjuk, hogy megtaláltuk a labirintusból kivezető utat, és 
könnyedén felgomb olyíthatjuk Ariadné fonalának hátraeső részét. 

Legelőször Babits visszaemlékezéseinek tartalmát, legfőképp a Szilasi-kötet-
ben, valamint természetesen az Angyalos könyvben található bejegyzések összes
ségét kell alapos vizsgálatnak alávetnünk. Valóban fogódzó e fontos dokumen
tum, de egyben számtalan további hiba vagy kétely forrása is, ugyanis több bi-
zonytalanító tényező bonyolítja a dátumok pontosítását: az egyik Babits esetleges 
tévedései, a másik a Szilasi-féle kötetek bejegyzéseinek vegyes volta, a harmadik 
Török Sophie-nak néha pontatlan, illetve a bizonytalanságokat megszüntető má
solatai, melyek az Angyalos könyv fólióin az egyes versek mellett találhatók. 

A két keletkezéstörténeti vallomást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Babits le
nyűgöző memóriával tartotta számon versei születésének körülményeit. Szinte 
bensőséges a viszony, melyet egy-egy elkészült művével megőrzött, épp ezért néha 
egész részletesen is fel tudja idézni a körülményeket és hatásokat, melyek az alko
tás folyamatát elindították. Azonban gyakran csak homályosan emlékszik a kelet
kezés évére, sőt gyakran valódi adatokat kever téves emlékekkel. A sok kérdőjeles 
dátum, az egymásra utalások bonyolult szövevénye, a hiteles és téves adatok 
együttese egy óriás kirakós játékhoz teszi hasonlatossá a költemények datálását. 

A mi szempontunkból legfontosabb a Nyugat-felolvasóesttel kapcsolatos téve
dés. A fiatal, de már országosan ismertté vált költőt első kötetének megjelentékor 
a Nyugat szerkesztősége felkéri, hogy vegyen részt egyik felolvasóestjén. Erre az 
alkalomra komolyan készül, s nyilván új versekkel akar a közönség elé állni. 
O maga a Csipkerózsa című vers kapcsán így emlékezik Szabó Lőrincnek: „Foga-
rason írtam egy este, szobában, akkor amikor felolvasást kellett tartanom a Nyu
gat-estén, s ez volt az első felolvasásom. Azok számára csináltam a Danaidákat, a 
Két nővért, ezt a Csipkerózsát és A sorshoz címűt és a Klasszikus álmokat."29 A Szila-
si-kötetben is hasonló módon határozza meg a versek születését, s minden vers 
mellé az 1909 márciusi keletkezési időt írja. Ezzel szemben, a napisajtó közlemé-

27 Az egyes versek keletkezési idejének részletes bizonyítására itt nincs hely és mód, erre majd a 
kritikai kiadásban kerül sor. 

28 It 1975/2. 
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nyeiből egyértelműen megállapítható/9 hogy az estet nem 1909 elejéd hanem 
1910. február 23-án tartották. Ezt a dátumot erősíti meg a versek megjelenési ideje 
is: az estet követően azonnal, március l-jén, a Nyugat kalaplevéve, előkelő helyen, 
Ady versei előtt közli őket.30 Látjuk, Babits a még oly emlékezetes és jelentős 
Nyugat-felolvasás dátumát is eltéveszti, pedig komoly tartalmi különbség van a 
két télvégi hónap között. 1909 februárjában még csak terv a Levelek írisz koszorú
jából31, míg 1910-ben Babits már jól ismert, első kötetes írónak számít. Nemcsak az 
Angyalos könyv szempontjából eligazító és helyretevő e dátum, hanem tematikai
lag is így áll össze egységessé a görög tárgyú versek együttese, hiszen így a sikeres 
felolvasást követően 1910 tavaszán, és nem 1909 tavaszán születik meg a Protesi-
laos, s - Angyalos köny v-be\i helyének megfelelően - nem sokkal rá készül el a 
motívumot részletesebben kibontó Laodameia. Összességében mégsem a tévedés 
jellemző Babits emlékezéseire. Épp ezért nehéz és kockázatos Babits adatainak 
hitelét kétségbe vonni, és csak akkor elfogadható módszer, ha súlyos érvek esnek 
latba döntésünk mellett. 

Babits visszaemlékezéseit vizsgálva több olyan verset is találunk, amelyek 
1911-es keletkezésükkel az Angyalos könyv harmadik füzetének legelején 2-3 évvel 
is eltérnek az általunk javasolt új kronológiai sortól. E versek közül négy kulcs
fontosságú számunkra: Levél Tomiból; Bolyai; Egy dal; Dal, régimódi. Itt azonban 
nem a költő tévedő emlékezetével van dolgunk. Mostanáig e négy költeményt a 
Szilasi-féle kötetben szereplő évszám segítségével datálta 1911-re a szakirodalom. 
Mindegyik a Recita író-kötet része és a kötetben szereplő ceruzaírású évszám azo
nos megjelenésük évével. Alapos vizsgálat után azonban megállapítható, hogy e 
számokat Szilasi írta ceruzával a versek alá, és nem Babits! Mindebből az követ
kezik, hogy a Szilasi-féle kötetek jegyzeteinek sem elég csak a tartalmát ellenőrizni 
és felhasználni, hanem külön figyelmet kell fordítani itt is a bejegyzések módjára. 

A Szilasi-féle kötetek keletkezéstörténeti és genetikus elemzése alapján, amikor 
a különböző kézírások elhelyezkedését, egymáshoz való térbeli viszonyát is szám
ba vesszük, megállapítható , hogy a legelső bejegyzéseket minden bizonnyal Szi
lasi írta a Recitativ-kötétbe. Saját, dedikált példányába azoknak a verseknek a 
keletkezési dátumát rögzítette, amelyek már Babits Budapestre kerülése után, ba
rátságuk ideje alatt íródtak, és személyesen ismerte keletkezésük idejét; ezen kívül 
a kötet elején lévő, többségében a Nyugatban közölt versek alá elkezdte beírni a 
megjelenés évszámát. Nem tudhatjuk, néhány adatban vajon Szilasi volt-e bi
zonytalan, vagy a korai versek hiányzó dátumát szerette volna megismerni, de a 
végeredmény azt mutatja, hogy egy idő után Babitshoz fordult segítségért, s meg
mutatta neki könyvét. A költő ekkor nemcsak az 1913 előtti költemények keletke
zési évszámát írta be, hanem átjavította, illetve kiegészítette Szilasi ceruzaírását 
is. így a Recitativ-kötetben található dátumok vegyesen hol a megjelenésre, hol a 
keletkezésre vonatkoznak. Mindennek figyelembe vételével a kötetben található 
dátumokat újra kell értékelnünk. 

Feltételezésem szerint néhol a költő átjavította a megjelenés dátumát a keletke
zés évére, de néhol csak kiegészítette kísérő adatokkal, anélkül, hogy az évszámot 

29 Fogaras és Vidéke, 1910. február 20., február 27.; Budapest, 1910. február 10.; Magyar Hírlap, 1910. 
február 12. 

30 Klasszikus álmok. Két nővér, Csipkerózsa, A sorshoz, A Danaidák, Nyugat, 1910,1, március 1., 5. sz. 
31 A Levelek írisz koszorújából c. kötet 1909 májusában jelenik meg. 
32 Lásd erről részletesen: ItK 1994. 
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a megfelelőre átírta volna. Az Egy dal című vers esetében e kettősség, szerencsére, 
konkrétan elenőrizhető. A vers alatt Szilasi írásával szerepel a megjelenéssel azo
nos évszám: „911"; e mellé firkantotta Babits a hónapot: „január", majd a dátum 
alá zárójelben még azt is odaírta kiegészítésül: „(Szegeden íródott)". Apró Ferenc 
- Török Sophie-hoz hasonlóan - ebből azt a következtetést vonja le, hogy „Babits 
1911 január legelején Szegeden át utazott vissza Fogarasra"33, pedig Kun József 
barátian szemrehányó levelei alapján ennek éppen ellenkezője állapítható meg: 
ekkor nem járhatott Szegeden34. Vagyis az ellentmondó adatokból nem azt a kö
vetkeztetést kellett volna levonni, hogy Babits 1911-ben Szegeden tartózkodott, 
hanem azt, hogy a vers 1908 nyaránál korábbi, hiszen szegedi tanársága alatt 
keletkezett. Mindez szemléletes példa arra, hogy a Szilasi-kötetben található be
jegyzéseket szinte perdöntő bizonyítéknak tartja a szakirodalom, és tényként ál
lítja azt, aminek más nyoma nincs, mint a vegyes kézírású bejegyzés, amely éppen 
vegyes volta miatt bizonytalan és eltérő értékű információkat tartalmaz. Babits 
ihlettörténeti vallomásainak komoly hatalma van, vitathatatlanul meglévő költői 
tekintélye mintegy erkölcsileg nehezedik rá visszaemlékezéseinek megítélésére. 

Hasonló, bár bonyolultabb a helyzet a Levél Tomiból datálásával. Amennyire ez 
kibogozható, feltehetőleg legelőször Szilasi írta a vers alá a megjelenés évét: 
„1911", ezt javította át Babits előbb „10"-re, majd újra vissza „ll"-re, végül a vers 
és a dátum mellé, a lap szélére, egy kicsit ferdén odaírta a keletkezés hónapját és 
helyét: „január Fogaras". A létrejött zavaros szándékú bejegyzésegyüttes minden
képp vegyesen utal a keletkezés és a megjelenés adatára, s nem tekinthető biztos 
adatforrásnak, vagyis nem bizonyíték az 1911-es keletkezés mellett (termé
szetesen nem bizonyíték a korábbi keletkezés mellett sem). 

Mivel a kéziratok jellegének vizsgálatán kívül nincs olyan minden kétséget 
kizáró életrajzi adat a birtokunkban, amely a két kezdő vers, a Levél Tomiból és a 
Szent Mihály keletkezési idejét egyértelműen igazolná, elhagyva a textológia terü
letét, a kérdést a költői eszközök, a vándorló motívumok, a közvetett életrajzi 
adatok és a más versekkel való összefüggések vizsgálatának segítségével próbál
juk megközelíteni. 

A fogarasi időszak Babits költészetének egyik legeredményesebb és legtermé
kenyebb korszaka, másrészt ez a három év az egymás nyomába lépő, súlyosabb
nál súlyosabb válságok láncolataként is leírható. A hullámvölgyek szinte rend
szeresen váltják egymást, sőt sok szempontból megtévesztőén hasonlóak. Ez a 
periodicitás nemcsak a külső körülmények azonosságából, hanem véletlen egy
beesésekből is következik. A sok hasonló elem miatt (Fogaras miatti elkeseredés, 
verseinek bántó kritikai visszhangja, Emma utáni vágyódás, magány) nehéz a 
három év alatt keletkezett verseket csupán tartalmi vonatkozásaik alapján datálni. 

A Levél Tomiból is íródhatott volna 1909 helyett 1911 elején. Rába György, Babits 
és Török Sophie datálásával egyezően, a vers keletkezését 1911 elejére, tavaszára 
helyezi, és poétikai szempontból az 1910 végén keletkezett Naiv csömörrel tartja 
rokonnak: „a ringó ütemektől megcsömörlött költő szentségtörése a zaklatott Levél 
Tomiból is."35 Véleményem szerint azonban nem pusztán az Angyalos könyvben 
elfoglalt helye, hanem több más adat is arra mutat, hogy a költemény korábbi. 

APRÓ Ferenc, Babits Szegeden, Szeged, 1983, 73 {a továbbiakban: APRÓ). 
Kun József levele Babitsnak, Szeged, 1911. március 20., APRÓ, 196. 
RÁBA, 1981, 384. 
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Fentebb már elemeztük a Szilasi-féle Recitativ-kötetben található bejegyzések 
vegyes voltát. A Levél Tomiból mellett található, többszörösen javítgatott évszámot, 
1911 vagy 1910, semmiképp sem tekinthetjük perdöntő adatnak. A vers mellé 
Török Sophie mégis a következőt írta az Angyalos könyvbe: „Fogaras 911 tavasz". 
Annyira egyértelműen rögzítette a vers keletkezési idejét, hogy ezzel szinte értel
mezését is befolyásolta, s e verset mintegy a fogarasi évek szenvedéseinek össze
foglalójaként olvastuk mindmáig. Függetlenedve e dátumtól, lélektanilag azon
ban nagyon is elképzelhető, hogy a költeményben Fogaras „elbírhatatlan" lelki 
terhéről mint nyomasztó és újdonságnak számító hírről számol be a költő. A vers 
keletkezését mi 1909 januárjára tesszük. 

A címadó motívumot már 1908 nyarán megtaláljuk Babits egyik levelében. Fo
garasi kinevezését megtudva, azonnal kétségbeesett levelet ír Juhász Gyulának: 
„Úgy érzem magamat, mint Ovidius, mikor Tomiba készült »chassé du paradis 
latin«. Megyek a barbár oláhok közé."36 A vers utolsó szakaszának vízióvá nö
vesztett képét, az eltemetettség érzését, szintén már 1908 nyarán megfogalmazza 
Kun Józsefnek: „megjelent a hivatalos lapban a halálos ítéletem: kineveztek -
eltemettek - Fogarasra."37 Az alkotás kanyargós útjait ismerve nem kizárt, hogy 
Babits e hasonlatokat három évig tarsolyában hordozza, és csak 1911-ben hasz
nálja föl őket egy vers meghatározó részeiként, de valószínűsége annál kisebb. 

A Levél Tomiból fiktív verses levél. Ez a tudatosan kiválasztott, dialogikus be
szédhelyzet Babits számára a közvetlen önkifejezés lehetőségét teremti meg. 
E költői formában Rába György a 11-es keletkezés egyik érvét látja mondván, 
hogy e műfaj igen távoli az 1909-es Babits, „a tudatlíra költőjének monologizálá-
sától"38. Érvelésével annyiban egyetértünk, hogy e személyesség valóban teljesen 
újszerű, de mégsem annyira távoli vagy kizárt, hogy vele rokonhangút ne talál
hatnánk már 1909 táján is. Hiszen ez év őszén hasonlóan közvetlen módon fordul 
majd Arany Jánoshoz, és ha nem is levél alakjában, de a tegező, megszólító formát 
megismételve személyesen neki címzi bensőséges vallomását, és így tárja fel 
leggyötrobb gondjait. Az Angyalos könyvben olvasható kéziratban, a nyomtatás
ban megjelenő végső változattól eltérően, még egyes szám első személyű a meg
szólítás: „Hunyt mesterem! tehozzád száll az ének: / ládd, léha gáncsok lantom 
elborítják / s mint gyermek, hogyha idegenbe szidják / édes apjához panaszkodni 
tér meg". Vagyis a Levél Tomiból alapján Babits lírai megújulásának kezdetét, a 
közvetlenebb személyesség megjelenését költészetében még 1911 tavaszánál is 
korábbra kell tennünk. 

A levélforma lehetővé teszi, hogy Babits versében fogarasi életének legapróbb, 
s csak személyesen őt érintő részleteit felidézze. Mindez filológiai szempontból is 
fontos. A történelmi adatok pontosságát és forrását már előttünk részletesen ki
mutatták39, ám ha a személyes részeket is hasonló forráselemzésnek vetjük alá, 
kiderül, hogy a versben több, a valóságnak megfelelő, majdhogynem élethű ese
ményről is beszámolót kapunk. 

36 Babits levele Juhász Gyulának, Szekszárd, 1908. július 23. vagy 24.; BMKL, 172. 
37 Babits levele Kun Józsefnek, Szekszárd, 1908. július 23-25., 27. előtt, OSzK Levelestár, ismeretlen

nek küldve. - Vö. BMKL, ü, 124. 
38 RÁBA, 1981, 385. 
39 RÁBA, 1981, 385; BABITS Mihály, Jónás könyve és más költemények, a kísérő szöveget írta, szerk. 

MELCZER Tibor, Bp., Ikon, 1993,11 (a továbbiakban: Jónás könyve és más). 
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Ő böngész végig e földeken, 
s hol sarcos sarlaja megjelen, 
meg nem marad egy csenevész kalász: 
halász elől halat kihalász 
és hálójába vet köveket, 
melyek kitépik a szövetet, 
tífusszal mérgezi a kutakat 
és láthatatlan ösztökével 
a rút, fekete, 
fekete, sanda 
bivalyokat ölni dühíti. 

Két életrajzi vonatkozást Babits maga is említ a vers kapcsán Szabó Lőrincnek: 
„Sok bivaly van erre és tífuszjárvány volt akkortájban: ezért van »tifusszal mér
gezi a kutakat«/'40 A járvány idejét pontosan azonosítani tudjuk. 1909 januárjában 
a családi levelezésben is többször szó esik róla, Babits Angyal például e hó 12-én 
Szekszárdról kérdezi bátyjától aggódva: „írj. Nincs-e már Fogarason a tífusz?".41 

A helyi eseményekről hűségesen és pontosan beszámoló Fogaras és Vidéke pedig 
már 1908 novemberében jelzi a veszélyt: „A tífusz Szebenben újra fellépett. [...] 
Jó volna itt is vigyázni, mert van vagy 5-600 kút a városban, amelynek a vize rossz 
és ihatatlan."42 S bár a betegség maga szerencsére nem terjedt át Fogarasra, de a 
rossz vizű kutak veszélyeztetettségéről még többször is írnak az újságban. Min
den bizonnyal ez a járvány az életrajzi alapja a versnek, hiszen Babits fogarasi 
tartózkodása alatt máskor nem adott hírt az újság hasonló veszélyről. 

A szakasz másik önéletrajzi eseménye az ölni is kész, „rút, fekete, fekete, sanda" 
bivaly szinte mitikussá növő alakja mögött húzódik meg. A Halálfiai epilógusában 
nagy adag öniróniával elevenedik fel egy valószínűleg megtörtént kaland: „Imrét 
egyszer bivaly kergette meg, egy sötét bivalybika! [...] E csúf sanda állat [...] bizo
nyára szimbóluma volt valaminek, ami még gyakran fogja megkergetni e világban 
az ifjú Intelligenciát. A fiatal tanár kétségbeesetten iparkodott megőrizni a hosszú 
überciher méltóságát; mindazáltal hátra-hátra pillantva a félszeg, ferde nyakra, a 
fekete, kopasz homlokra és a fonák, fenyegető szarvakra."43 Külön tanulmány része 
lehetne fölsorolni a regénybeli Erdővár és a valódi Fogaras közti hasonlóságot, és 
kimutatni azt, milyen sokszor alkalmaz Babits tudatosan olyan jelzőt az Epilógus 
szövegében, mely ekkor keletkezett verseiben fordul elő, s így szinte háromszö
gelési pontokat hoz létre a regény világa, a versek költői képei és a valóban meg
történt események között, hogy ezzel mintegy játékosan fölfedje fogarasi versei
nek személyes hátterét. A Levél Tomiból több jelzőjét is egy vallomással felérő gesz
tussal, tudatosan megismétli regényében: a bivaly itt is „fekete" és „sanda". A ve
szélyes kaland időpontjára nézve nincs korabeli forrásunk, nem találjuk nyomát 
a családnak írt levelekben sem. Viszont a Halálfiaiban az eset szorosan kapcsolódik 
a cukrászlánnyal való közelebbi megismerkedéshez (a bivaly elől megmenekülve 
a fiatal tanár a cukrászdában talál menedéket). Az Emma-szerelem kezdete bizo
nyosan 1908 őszére tehető. Bár a regény részleteit nem tekinthetjük biztos életrajzi 

40 It 1975/2. 
41 Babits Angyal levele Babitsnak, Szekszárd, 1909. január 12., OSzK Fond m/35/22. 
42 Tífusz Szebenben, Fogaras és Vidéke, 1908. november 22., 6. 
43 BABrrs Mihály, Halálfiai, s. a. r. BELIA György, Bp., 1984, 574. 
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adatnak, de a történet, ha nem is támasztja alá, nem mond ellen feltevésünknek, 
hogy a vers már 1909 januárjában megszületett. 

Fogarason még a táj is lehangoló. A természet kifosztottságának érzését Babits 
rendkívül erős költői képpel jellemzi: „halász elől halat kihalász / és hálójába vet 
köveket / melyek kitépik a szövetet". E negatív tájkép egyes elemei nemcsak 
lírailag hitelesek, hanem - feltevésünk szerint - a képzelt levél műfajának megfe
lelően valódi tényekből is táplálkoznak. Ezt a hírt olvashatjuk 1908 őszén a foga-
rasi hetilapban, Halmy Gyula (aki egyben Babits iskolai kollégája is) tudósításá
ban: „Általános panasz, hogy a havasi patakokban kevés a pisztráng. A fogarasi 
piacon nagy ritkán, vagy egyáltalán nem kapható, akkor pedig méreg drága. 
A havasokban is nagy ritkán juthat hozzá az ember, mert a patakokban tilos a 
halászat! [...] a cigányok mégis mit csinálnak? Ünnepnapokon elzárják a patakok 
vizét s az apró kis pisztrángokat mind kifogdossák a patak lecsapolt vizéből." 
Azonban végül egy ilyen cigányhordát lefüleltek, „s a hálót sikerült is elvenni 
tőlük."44 A lehalászott patak a pusztulás általános szintre emelt szimbólumává 
válik Babits versében. 

A Fogaras és Vidékében még egy számunkra rendkívül érdekes hír jelenik meg 
1909 januárjában. A kísértetjárásban nemcsak Babits fogarasi témájú novellája45 

szerint hittek ekkortájt az emberek. Erről a következő, csipkelődő cikk tudósít a 
hírrovatban: „A szellemek. Egy időben írtuk már, hogy Apafy [!] szelleme ki-ki jár 
éjnek idején, s a vártéren több helyen rémítgeti a csöndesen alvók éjjeli nyugalmát. 
Mint halljuk, s lapunknak jelentik, most ez a szellem „nükterinoj dajmones!" újra 
kijár - talán megint Apafi szelleme, s a város lakói lázas izgatottsággal várják, lesik 
minden éjjel a szellem érkezését, s ki kapával, ki seprűvel, sőt még revolverrel is 
fölfegyverkezve, meg akarják csípni a szellemet. Ez is úgy ne járjon mint a régi, 
vásártéri szellem, hogy az emberek elől a pincébe menekült, s ott torkon ragadták, 
tableux!"46 Az átoksújtotta várnak a hétköznapokat is beárnyékolóan, szinte test
közelben megelevenedő múltja van, az emberek még évszázadok múltán is ret
tegnek attól, hogy lakóik visszatérhetnek és újra pusztulást, romlást hozhatnak 
magukkal. Mint a cikkből kiderül, legutóbb egy kisstílű tolvaj alakját növesztette 
a képzelet visszajáró „dajmonná". Apafi szelleme tehát nemcsak a költeményben 
kísért. Az utcára „lázas izgatottsággal" kitóduló emberek bizonyára Babits fantá
ziáját is megmozgatták, s babonás félelmük és a vers nyomasztó hangulata között 
talán nem túlzás kapcsolatot keresnünk. 

Még egy filológiai adat vár tisztázásra. Babits a vers forrásait magyarázva, 
Szabó Lőrincnek a következő részletet eleveníti fel: „Mint Tizifoné Orkusz falain 
= ez Vergiliusból vett kép. Mikor ezt a verset írtam, tanítottam." A leírás az Aeneis 
VI. énekében szerepel.47 A Fogarasi Főgimnázium értesítőjéből pontosan rekonst
ruálni tudjuk, hogy Babits mit mikor tanított diákjainak, hiszen a tanári beosztás, 
valamint az összes osztály tananyaga, az ajánlott művek és kötelező tankönyvek 
részletes listájával együtt akkurátus részletességgel megtalálható az iskola által 
minden év végén kiadott füzetben.48 Ennek alapján kiderül, hogy a VI. ének a 

44 H. Gy. [HALMY Gyula], Kevés a pisztráng, Fogaras és Vidéke, 1908. szeptember 6., 4. 
45 BABITS Mihály, Az én kisértethistóriám, Az Est, 1923. május 20., 6. 
46 A szellemek, Fogaras és Vidéke, 1909. január 10., 5. 
47 Vö. A Jónás könyve és más, 11. 
48 Vö. Fogarasi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője, 190&-1909; 1909-1910; 1910-1911; a 

Babitsra vonatkozó részeket közli BISZTRAY Gyula, Babits fogarasi évei, ItK, 1956, 307-309. 
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hetedikes latin anyag része, és hogy Babits hetedik osztályt az 1910/11. tanévben 
tanított csak latinra. Ez az adat a vers 1909-es keletkezése ellen szólna, s a 11-es 
születés helyessége felé billenthetné a mérleget. Am Illés Sándor legújabb fogarasi 
kutatásai alapján az 1908. év iskolai iratainak másolatai hozzáférhetővé váltak, s 
az eddig ismeretlen dokumentumok a mi elképzelésünket alátámasztó adatokat 
szolgáltattak. A kézzel írott, 1908/9. tanév eleji, ideiglenes órarendi beosztásból 
az derül ki, hogy Babits az eddig ismert óráin kívül mint helyettes, az első egy 
hónapban ráadásként heti 5 óra latint is tanított: éppen a 7. osztályban.49 A hete
dikes latin tananyag - az értesítőben szereplő tanmenet szerint - az Aeneis VI. 
énekével kezdődik, tehát Babits latint oktató tanárként már 1908 őszén is találkoz
hatott Tizifoné véres fátylat lobogtató alakjával. 

Nemcsak életrajzi adatok fűzik a verset az első fogarasi évhez, hanem egy olyan 
hasonlat, melynek eredete 1908 őszére tehető. A „törpék vagyunk" fordulat 
ugyanis szó szerint Antal Sándor bevezetőjéből átvett idézet, melyet A Holnap 
antológia szerkesztője Babits versei elé írt: „Elismeri a maga igénytelen törpeségét, 
de hozzá teszi, hogy valamennyien törpék vagyunk, egyik sem különb a másik
nál."50 Tudjuk, hogy Babits mennyire elégedetlen volt a szerkesztő szövegeivel,51 

és ha valamit nem tarthatott sem önmagára nézve, sem általánosítva jellemzőnek, 
az az „igénytelen törpeség". így hát e versében is a Szonettekből ismerős, túlzóan 
és dacosan elfogadó, és éppen ezzel többet és tartalmasabbat állító módszerrel él, 
hiszen a szó szerint átvett hasonlat után az „egeket hordozunk" sor éles ellentét
ben áll az Antal által eredetileg sugallt igénytelenség érzetével. 1911-re e mondat 
már rég elvesztette jelentőségét, új kötetek és új kritikák láttak közben napvilágot. 
Nem valószínű, hogy még ekkor is felvenné Antal bevezetőjének inkább ügyetlen, 
mint rosszindulatú megfogalmazását versébe. Ezt csak közvetlenül az antológia 
megjelente után tarthatta fontosnak. 

A Levél Tomiból korábbi keletkezése mellett szól az is, hogy a vers negatív tájle
írásának párja már 1908 végére megszületett. A Megállj! című versben, mely a 
Nagyváradi Napló karácsonyi számában jelenik meg,52 hasonlóan kietlen, nyo
masztó fogarasi ihletésű táj szerepel, mint a Tomiból küldött fiktív levélben. „Ez 
a vidék még nem látott kaszálót; / veszélyes puszta táj. / Merész madarász, vidd 
haza a hálót, / erre nem jár madár." Az 1908 végén keletkezett Haláltánc53 is ugyan
ezt a lepusztult és dermesztő természeti képet mint benső lírai tájat vizionálja. 
„Úgyis lelkem puszta táj, / hol jó lélek egy se jár - / nem még a madár se jár." 
A háromnegyed évvel későbbi Magamhoz című versben pedig az önszemléleti 
szimbólumként értelmezhető „csüggedt kapitány" fog majd hasonlóan sötét vi
lágnak nekivágni: „nagy bús buckákon s holt kopolyákon át" fogja röpíteni „éj-
szin paripája" a „puszta nem ismert táj" felé."54 

Lényeges különbség is van azonban a Levél Tomiból és a Megállj! versek között, 
s ez éppen az első közvetlen személyességéből ered. Hiszen a fiktiv levélben min
dennek neve van és félreérthetetlenül felismerhető a Fogarason érzett, sőt nagy
részt a Fogaras okozta levertség. A legbensőbb érzelmeket felfedő panasz, a Levél 

49 A Fogarasi Magyar Királyi Állami Főgimnázium dokumentumai, PIM Növ. n. sz.: 96/2/2/25. 
5Ü A Holnap, szerk. ANTAL Sándor, Nagyvárad, 1908, 84. 
51 Babits levele Kun Józsefnek, Fogaras, [1908]. november, PIM V. 510. 
52 Nagyváradi Napló, 1908. december 25., 2. 
53 A Hét, 1909. március 28., 212; keletkezésének idejére nézve lásd RÁBA, 1981, 285. 
54 Kézirata: Ak, 81. f. verzó - 82. f. rektó. A verset Babits csak évekkel később jelenteti meg kisebb 

változtatásokkal A csüggedt kapitány címen (Pesti Napló, 1917. május 27., 12.}. 
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Tomiból, ez az „elfojtott zokogás" (ahogy a költő évek múltán maga fogja jellemez
ni versét55) nem is jelenik meg, csak évek múltán. A költő tartózkodását kétféle
képpen is magyarázzuk. Az egyik ok közvetlen és életrajzilag körülhatárolható. 
Tudjuk, hogy 1908 októberében a Nap című lapban megjelenik egy cikk, melyben 
Babits fogarasi áthelyezését politikai okra vezetik vissza, vagyis arra, hogy meg
tagadta volna a belépést a Mária-kongregációba, s ezt a kulturális kormányzat 
nem tűrhette el. A költő azonnal tiltakozó levelet küld az alaptalan állítás helyes
bítésére. A lap eleget tesz kérésének, és a következő számban már meg is jelenik 
a rövid korrekció. Babits rögtön beszámol Juhásznak az újságcikkről, egy kicsit 
talán azzal a rejtett szándékkal, hadd terjedjen el a cáfolat híre Nagyváradon is, 
nehogy A Holnap mellett (vagy az ellene) folytatott sajtóhadjáratban harci eszköz
zé nőjön a téves hír értéke: „Talán olvastad, hogy a Nap a szabadgondolkodás 
mártírjaként tüntetett fel. Ebből a közleményből egy szó sem igaz s nem tudom 
elképzelni forrását. így csinálják a híreket nálunk. Nem képzeled mennyire felhá
borított ez a história/' Babits tehát a nyilvánosság előtt semmiképp sem akarhatja 
száműzöttnek föltüntetni magát, habár valójában minden porcikájával azt érzi, 
amit Ovidius hajdanában: „chassé du paradis latin". 

A másik ok, ami miatt fiókjába rejthette versét, költői magatartására vezethető 
vissza. A legbensőbb érzések teljes kitárása idegen volt tőle, valóban takarta se
beit, s a személyesség frissen megütött hangját költőileg, politikailag és emberileg 
egyaránt szorongattatott helyzetében ekkor még nem bocsájtotta az olvasók ve
gyes érzelmű tábora elé. 

A harmadik füzet másik nyitó verse a Szent Mihály, mely a Levél Tomiból cíművel 
együtt jelenik meg a Nyugatban 1911 őszén.58 A Szent Mihály az önmaga legsöté
tebb erőivel harcot vívó költő vallomása, s érzelmi gyökere feltehetőleg azonos a 
mellette szereplő verssel. Babits nem vette föl harmadik kötetébe, hanem csak a 
háború után sajtó alá rendezett Nyugtalanság völgyébe illesztette be, ahol a követ
kező alcímmel látott napvilágot: „Régi vers: 1911". E dátum azonban feltehetőleg 
a majdnem egy évtizeddel korábbi megjelenés évszámára utal vissza és nem a 
keletkezés idejére. Elképzelésünket a Nyugtalanság völgye nyomdai kézirata is tá
mogatja.59 A leadott kötet ugyanis nagyrészt a korábbi megjelenések lapkivágatai-
ból áll, azokat gyűjtötte össze és látta el oldalszámokkal Babits, s ha kellett, ezeken 
a nyomtatványokon javította a versek szövegét vagy címét. A Szent Mihály is egy 
hajdani Nyugat-számból kitépett lapon szerepel, erre az 1911 szeptemberi nyom
tatványra írta rá Babits ceruzával az alcímként szereplő évszámot, nyilván fel 
akarván hívni a figyelmet arra, hogy a vers már jóval korábban, még az első 
világháború előtt jelent meg először. Természetesen ez nem zárja ki azt a lehetősé
get, hogy a megírás és a megjelenés éve azonos lenne. Ha viszont valóban pár 
évvel korábbi lenne a keletkezés, mint az első publikálás, ennek megkülönböztető 
feltüntetése 1920-ban zavart okozna, ugyanis felvetődne a kérdés: 1920-ban miért 
tartja fontosnak a költő közölni olvasóival a megjelenéstől eltérő születés dátumát, 
ha 1911-ben nem tartotta annak. 

55 It 1975/2. 
56 Kézirata: OSzK Fond EÜ/1615. A szöveg kis változtatással megjelent Nem büntetésből címmel; 

A Nap, 1908. október 9., 6. - Az áthelyezés sajtóvisszhangjáról részletesen lásd APRÓ, 145-149. 
57 Babits levele Juhász Gyulának, Fogaras, 1908. október 7. után; BMKL, 180. és 305. 
58 Nyugat, 1911. szeptember 1., 361-363. 
59 PIM V. 1612. 
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Közvetlen forrásunk nincs a Szent Mihály című vers 1909-es keletkezésre, azon
ban egy életrajzi támpontot találtunk. Feltételezésünk szerint a Szent Mihály-kép-
zetkör ihlető forrása a kolozsvári templom névadó szentjének alakja. Babits, mi
kor legelőször utazik Fogarasra, odafelé menet megáll Kolozsvárott is. Már 1908 
júliusában azzal vigasztalja magát az áthelyezés gyászos hírét kommentáló, Bo-
rosnyai Kálmánnak írt levelében, hogy „legalább megismerem Erdélyt." És azt 
tervezgeti, hogy „Fogarasra úgy utazom, hogy útközben megnézzem N[agy]vá-
radot, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, Nfagyjszebent."60 A Fogaras című esszéjében 
pedig így ír: „Én nem is igen utaztam egyfolytában, megszálltam Kolozsvárott, 
vagy Szebenben."61 Tervének megfelelően, valóban megszakította itt útját, hiszen 
1908. augusztus 27-én a kolozsvári Szent Mihály templomot ábrázoló lapot küldi 
édesanyjának.62 

Kolozsvár mint életének egy fontos városa, a következő év őszén megjelenő 
Útinapló című novellájában is szerepel.63 A saját nevét viselő angyal sárkánykígyó
val csatázó alakja a képzőművészetek iránt rendkívül fogékony Babitsra nyilván 
nagy hatással volt. A személyes útiélményeket felelevenítő írásban a Szent Mihály 
című vers fordulatát használja a templom védőszentjének jellemzésekor. A kert
városban, ahogy ő nevezi Kolozsvárt, „[kjarcsú tornyok lyuggatják a levegőt, s 
harcos Szent Mihály láthatatlan, kivont karddal őrködik egy nagy érckirály fö
lött." A novella szövegét már 1909 nyarán elküldhette Osvátnak, valószínű erre 
utalnak szavai júliusi levelében: „Holnap - holnapután eredeti prózát küldök."64 

Szeptemberi levelében pedig meg is nevezi írását, mikor megjelenését reklamálja: 
„A Pictor Ignotus, az Uti napló vajon nem kerülnek sorra? Abban az esetben 
visszakérem a kéziratokat."65 A két írás, a Szent Mihály és az Útinapló egymáshoz 
közeli keletkezése nagyon is elképzelhető. 

Megállapíthatjuk, hogy az érvek és a bizonyítékok, melyeket felsoroltunk, csak 
lehetővé, de nem bizonyossá teszik a két költemény 1909-es születését. Hiszen az 
élmények és hatások, melyek ezen a télen érték Babitsot, akár két év múlva is 
beszűrődhettek költészetébe. A tífuszjárvány emléke elevenen élhetett benne 1911 
januárjában is, Szent Mihály alakját felidézhette bármikor. Valamint azt is tudjuk, 
hogy elkeseredésben 1911 elején sem volt hiány, s ha ennek az időszaknak keres
nénk olyan eseményeit, melyek Fogaras látképét sötétre festhették, bőségesen ta
lálnánk példát. Azonban, főleg a Levél Tomiból esetében, a Szilasi-féle kötet vegyes 
értékű datálásán kívül, egyetlen olyan elemet sem találtunk, amely megcáfolta vol
na feltevésünket. Épp ezért a sok egyirányba mutató apró adat, a más ekkor 
keletkezett versekkel való számtalan rejtett kapcsolat és legfőképp a kéziratok
nak az Angyalos könyvben elfoglalt helye számunkra már nemcsak szükséges, ha
nem elégséges bizonyítékot nyújtanak ahhoz, hogy a Szent Mihály verssel együtt 
e két költeményt értelmezve általánosabb érvényű következtetéseket is levon
hassunk. 

60 Babits levele Borosnyai Kálmánhoz, [Szekszárd], 1908. július 26.; APRÓ, 198. 
61 BABITS Mihály, Fogaras = Esszék, II, 555. 
62 Babits levele özv. Babits Mihálynénak, Kolozsvár, 1908. augusztus 27., Babits Emlékház 78,1, 89, 

közli CSISZÁR Mirella, Babits Mihály családi levelezése (1890-1911), Dunatáj, 1991, 1. sz., április. 
63 BABITS Mihály, Útinapló, Nyugat, 1909. november 1.; Ua. = Babits Mihály novellái és színjátékai, s. a. 

r. BELIA György, Bp„ 1987, 26. 
64 Babits levele Osvát Ernőnek, Fogaras, 1909. július 9., OSzK Fond 253/708/14. 
65 Babits levele Osvát Ernőnek, Fogaras, 1909. szeptember 1-16. között, OSzK Fond 253/708/3; a 

Pictor Ignotus azonnal meg is jelent {Nyugat, 1909. szeptember 16., 285-286.). 
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Ha az Angyalos könyv harmadik füzetét kronologikusan olvassuk, a versek egy
másutánja új és gazdag összefüggéseket tár fel, szinte naplószerűen követhetjük 
nyomon Babits belső vívódásainak természetrajzát, útját a Thamyris kétségbeesé
sétől a Ne mondj le semmiről öntudatosan vállalt programjáig. Az új dátumok alap
ján Babits lírai megújulásának kezdete, az objektív líra burkát lepattantó szemé
lyesség megjelenése is korábbra tehető. 

Értelmezésünk szerint a harmadik füzet elkezdése is szimbolikus jelentést kap. 
Az írisz-kötet frissen elolvasott kritikáitól szinte letaglózott, önpusztító módon 
saját költői erejében is kételkedni kezdő Babits új verses füzetét 1909 őszének 
elején nyitja meg, méghozzá a jelek szerint rendkívül tudatosan megkomponált 
módon. „Minden áron fel szeretném magamat rázni abból a rettenetes szellemi 
lethargiából, amelybe Fogarason létem óta bele süppedtem"- írja éppen ekkor 
Osvátnak.66 Paradox módon azzal is szembe kell néznie, hogy éppen akkor vádol
ják őt magát és költészetét hidegséggel, amikor közvetlen személyességtől átha
tott, szinte „zokogó" versek születtek meg tolla alatt, mint például a Levél Tomiból. 
Az Arany Jánoshoz címzett segélykérő vers keserűen odavetett sorában - nem 
takart seb kell, hanem festett vérzés - talán nemcsak arra az állandóan jelenlevő 
gondolati és érzelmi izzásra utal, amely verseinek objektív tárgyiassága s formai 
fegyelmezettsége mögött valójában mindig is ott égett és égetett, még akkor is, ha 
egyes kritikusai nem érzékelték perzselő melegét, hanem dacos szavaiban a már 
megírt, de a fiókjában elzárt, új hangolású költeményeinek szenvedése is vissz
hangzik. 

A hunyt mesteréhez szóló vers elkészülte után hozhatja fontos döntését: hason
lóan 1906 nyarához, újra nyit egy versesfüzetet, azzal a különbséggel, hogy ez 
sokkal vaskosabb lesz, mint a megelőző volt. Egy könyvet kezd el tehát írni ma
gának, melyben a frissen elkészült művek után új verseknek kell majd sorakoz
niuk. A számtalan üres, de teleírandó oldal megannyi biztatás az alkotásra. Épp 
ezért saját költeményeiből leszűrt, belső lelki tartást adó bizonyossággal vetheti 
oda támadóinak a „csakazértis" virtuózra formázott verseit. „Ezek hideg szonet
tek". A Levél Tomiból zokogásához és a Szent Mihály pszichológiai mélységű öne
lemzéséhez képest ölti újra magára a fegyelmező szonettformát, és ehhez képest 
bújik újra és hosszú időre a legkülönbözőbb szerepek álarcai mögé (Héphaisztosz, 
Bolyai stb.). „Szonett, aranykulcs zárd el szívemet". A vitázó szonett-füzér benső 
feszültsége még súlyosabba válik, fájdalmas felháborodásuknak nemcsak a már 
megjelent, hanem a szemérmesen visszatartott versek is gazdag fedezetet adnak. 
A lírai megújulás felé vezető út még kanyargósabb, mint eddig hittük. 

Ágnes Kelevéz 
LE FIL D'ARIANE DU MANUSCRIT 
(Orientation chronologique dans la labyrinthe des poémes de Babits écrits ä Fogaras) 

Les dates de naissance des poémes de Mihály Babits écrits ä Fogaras nous posent beaucoup de 
problémes car les renseignements concernant la date de la creation de ces oeuvres viennent des 
ressouvenirs du poéte mérne que celui-ci raconta en partié ä Vilmos Szilasi, en partié ä Lőrinc Szabó. 
Quoique ces ressouvenirs contiennent des renseignements importants les dates évoquées cinq ou dix 
ans aprés la naissance des poémes sönt souvent incertaines, voire fausses. Faute de mieux, la littérature 
s'est référée ä ces données jusqu'ici. Dans l'étude est esquissé un nouvel ordre chronologique établi ä 

66 Babits levele Osvát Ernőnek, Fogaras, 1909. szeptember 1-16. között, OSzK Fond 253/708/3. 
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la suite d'un examen d'une nouvelle approche du recueil manuscrit faisant partié de l'héritage Babits, 
le 'Livre ä I'ange'. Cette nouvelle approche consiste ä examiner la graphie, le processus de l'écriture 
en employant la textologie génétique. Le Livre ä I'ange consiste en trois carnets manuscrits reliés en 
un comprenant plus de deux cents poémes, des variantes inédites pour la plupart, écrits ä l'encre. Les 
carnets furent écrits avec des buts différents, avec des demarches différentes et ä des moments 
différents. Le troisiéme carnet de deux cents pages environ contient les poémes de Fogaras ä la suite 
de l'examen duquel on peut constater qu'il ne s'agit pas d'un recueil rédigé ultérieurement, mais d'un 
cahier de travail commence par Babits en automne 1909, rempli continuellement au cours de son séjour 
ä Fogaras. Les dates convenues ä la base du carnet manuscrit ne correspondent pas ä I'ordre 
chronologique accepté jusqu'ici, il a fallu done revoir les données concernant la date et les circonstances 
de plusieurs poémes. Pour terminer, l'attitude du poéte dont nous témoigne la suite des textes nous 
fournit non seulement un nouvelle Chronologie mais eile nous fait voir le renouveau lyrique de Babits 
sous une nouvelle lumiére. Ainsi le caractére personnel faisant suite ä une approche lyrique objective 
de son premier recueil daterait de quelques années plus töt, le chemin qui méné jusqu'ici serait plus 
énigmatique et plus dissimulé que Ton aurait cru jusqu'ici. 
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