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a jelen esetben sajnálatos módon lemaradt. Annak ellenére, 
hogy saját vizsgálódásaink alapján is az emlék betűhív átírásá-
ban erre az eredményre jutottunk, Benkő Loránd idézett mun-
kájával (35.1.) egyetértésben valljuk: „Legjobb nyomtatásra 
való áttételét 1. ÓMOlv. 127-8." . Ezt a kolofonban meg 
kellett volna említeni. — Jelen körülmények között nem kí-
vánok a transzliteráció kérdésével behatóbban foglalkozni, 
később egy külön tanulmányban még visszatérek e kérdésre. 

Valóban hiányolható, hogy a kiadvány miért nem tünteti 
fel, ki az „eredeti olvasás szerinti" szerzője. E tekintetben a 
kiadó a Hét évszázad magyar versei című kiadvány gyakorlatát, 
ill. szövegét vette át. Az 1954-es kiadás I. kötet 187. lapján ez 
áll: „Eredeti olvasás szerint". A két szöveg egyezik, azaz még-
sem, mert két eltérés található: 1. A 187. lap alján bútürüt / a 
Helikon kiadványában: butürűt; 2. A 188. lap tetején Tüüled / 
a Helikon kiadványában: Tüüle.* Bizony jobban kellett volna 
ügyelni az átvételnél. 

Végeredményben három mondat a kolofonban és a három 
kérdés nem vetődik fel. 

MOLNÁR JÖZSEF 

IGAZÍTÁSOK BABITS LEVELÉHEZ 

Dutka Ákos és a Holnaposok levelezéséből címmel Marth 
Hildegard értékes dokumentumokat ad közre az MTA kézirat-
tárának új szerzeményéből, a még földolgozás alatt levő Dut-
ka-hagyatékból (It, 1982. 386). Talán nemcsak a kutatást, 
hanem a kézirattári földolgozást is útbaigazíthatom néhány 
helyesbítő megjegyzésemmel. 

Az elsőként közölt levelet Babits Mihály írta — a közlő 
szerint is — talán nem Dutkának, hanem Juhász Gyulának. A 

•Ugyanakkor a Hét évszázad... 1972-es kiadásában (154. 1.) már 
butürűt találunk. 
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Dutka hagyatékából előkerült levelet Babits bizonyosan Juhász 
Gyulának írta. Ez egyszeriben bizonyítottnak látszik az előtt, 
aki előveszi akár a Babits-Juhász-Kosztolányi-levelezést 
(1959), akár a Juhász-levelezést (1981); mindkettőt Belia 
György szerkesztette. Babitsnak itt közölt levele az előbbiben 
a 134. számú, az utóbbiban pedig a 195. számú levél után 
helyezendő el. Babits ugyanis Juhásznak küldte verseit A Hol-
napba vagy továbbítás végett más lapba, folyóiratba, mint 
korábban (1908. október 7-e utáni levelében). S az is egy-
értelműen Juhászt mutatja a levél címzettjének, hogy Babits 
közös barátjukról, a szegedi Kún Józsefről, közelebbről ennek 
a napokban kapott leveléről tesz említést. Kún József 1908. 
december 1-i levelét Belia közölte (BJK lev. 301), Babits 
utalása erre vonatkozik, keltezetlen levelét tehát Juhászhoz 
Kún levelének vétele után, kb. 1908. december 3-án, 4-én írta. 

Babits A röpülő templomot (amely A templom! Röpül! 
címmel került A Holnap új versei című kötetbe, s így szerepel 
Babits 1977-i Összegyűjtött Versei ben is) október 7-e után 
küldte Juhásznak több más verssel együtt. Juhász november 
2-án azt írta Babitsnak, hogy verseit személyesen adta át Osvát 
Ernőnek. November 16-án a Nyugat Babits következő verseit 
közölte: Asztalfiók, Cumulus, Himnusz Irishez, Messze... 
messze... Az első két vers köteteiben Csendéletek főcím alatt 
található. A röpülő templomot és a Recanatit csak A Holnap 
új versei hozta 1909. április elején. (Itt jegyzem meg, hogy az 
Összegyűjtött Versek 1977. évi kiadásában a 669. lapon az 
AHUV rövidítés nem Az Újságot jelenti, hanem A Holnap új 
verseit. Nyilván sajtóhibából.) 

Egyébként november 14-e előtt Babits újabb verseket kül-
dött Juhásznak, kérve, hogy továbbítsa a Nyugatnak. „Mi hír a 
darabról? " — kérdi most közölt levelében. Juhász november 
16-a után kelt levelében kérte Babitstól egyfölvonásosát (A 
Simoné házát), hogy az övével és Oláh Gáboréval együtt 
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mutassák be a váradi Szigligeti Színházban. Ebből azonban 
nem lett semmi. 

Mindebből már világos, hogy Babits levele nem A Holnap 
első kötetével kapcsolatos, hanem a másodikkal, tehát időrend-
ben sem ott a helye, ahol Marth Hildegard közölte, hanem 
Bányai Elemér 1908. november 20-i levele után. 

Végül a 387. lap 2. jegyzete szerint erről a levélről Dutka is 
szól A Holnap városa című könyvének 128. lapján. Ott ilyesmi 
nincs: bizonyára ez is sajtóhiba. (Korrektúra közben az utalást a 
143. lapon megtaláltam.) 

PÉTER LÁSZLÓ 

A TÜRELMETLEN OLVASÓ 

Mindig fontosnak tartottam, hogy az irodalomkritika hasz-
nálja föl az irodalomelmélet eredményeit, akár háttérként, 
akár pedig explicit módon, a kritika szövegébe beépítve. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy Bécsy Tamás elméleti fölkészült-
ségéhez kétség nem férhet; hadd szálljak vitába mégis a 80-as 
év magyar drámáiról szóló írásának (It, 1982. 2. sz.) első 
részével. 

Bécsy két, független szempontrendszerrel dolgozik. Az elsőt 
szemiotikainak nevezhetnénk; Bécsy hallgatólagosan elfogadja 
azt a tételt, hogy a mű jelnek tekinthető, amely maga is 
jelekből áll. Ehhez csatolja azt a melléktételt (amely a szemio-
tikai megközelítésből egyáltalán nem szükségszerűen követ-
kezik), hogy a mű jeleinek sajátosságai, különleges defor-
mitásai alapján értékelhető. A második szempontrendszer az, 
amit némi nagyképűséggel ismeretelméletinek nevezhetnénk: 
ez arra lenne alkalmas, hogy a mű és a környező világ kap-
csolatát, kölcsönös viszonyait tálja föl, felvesse azt a kérdést, 
hogy a mű mint a világ (társadalom) megismerésének orga-
nonja mennyiben felel meg az ábrázolt-megismert világ valódi 
képmásának. 


