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„Egy kötetre való...”
Babits Mihály 1900–1903 között írt verseinek
keletkezéstörténete

Babits Mihály művei kritikai kiadásának előmunkálatai közel három évtizede, az 1980-as
évek második felében kezdődtek meg az MTA Irodalomtudományi Intézete keretein belül.
A költői életmű szerteágazó textológiai munkálatai és a keletkezéstörténeti jegyzetek
megírása a szükséges segédkönyvek hiányában (kézirat katalógus, bibliográfia, életrajzi
kronológia stb.) sokáig csak akadozva haladhatott előre, ráadásul a legtöbb szakmai
problémával is a korai művek esetében kellett szembesülniük a filológusoknak. A
pályakezdő költőnek ez a legkevésbé dokumentált életszakasza: nemcsak a konkrét
életrajzi adataink hiányosak gyakorta, de sok levél is elkallódott, az egészen korai (s
javarészt publikálatlanul maradt) versek pedig szinte kizárólag utólagos tisztázatok
formájában maradtak ránk – épp emiatt ezek keletkezésének folyamatát nem is követhetjük
nyomon, s a Babits általi datálásuk is csak nehezen revideálható.
A költő hagyatékában több mint száz kiadatlan költemény található; jelentős
hányadukat azoknak a korai műveknek a csoportja alkotja, amelyek az Angyalos könyvként
ismert kéziratos gyűjtemény első füzetében maradtak ránk, Troubadur-kor címmel. A
szakirodalom mindmáig az első füzetben található versekkel bánt a legmostohábban:
Babits tizenhét és húsz éves kora között írt zsengéiből legfeljebb szemelvényesen,

illusztrációképp jelentek meg egyes darabok és Rába György nagymonográfiája sem
foglalkozik velük, holott a füzet összeállítására az egyetemista Babits sok időt és nagy
figyelmet fordított. Hogy Babits pontosan mikor és miért tisztázta le e korai verseit,
mennyire rostálta meg őket, s hogy a ciklusokká rendezés és a címadás mennyiben lehet az
utólagos szerkesztési munka része, szintén nem tudhatjuk pontosan, legfeljebb
következtethetünk azokra.
Feltevésünk szerint Babits 1902 végén, ha szorongva is, de először fontolgatja
komolyabban, hogy a nyilvánosság elé lépjen. A Troubadour-kor címmel ellátott
gyűjtemény jórészét is ekkor kezdi összerendezni, vagyis valamivel korábban, mint azt a
szakirodalom eddig feltételezte. A füzet végén 1903. áprilisi datálású verseket is
találhatunk még ugyan, de erre az lehet a magyarázat, hogy a vizsgaidőszak miatt Babits
átmenetileg felfüggesztette a versek letisztázását, majd a később – folytatva megkezdett
munkáját – az időközben készült új verseket is még melléjük másolta. (Mindezen feltevést
az egységes az íráskép, tipográfia egyaránt megerősíti, és ha előfordulnak is kisebb
javítások, azok rendszerint másolás közbeni ejtett tollhibákból erednek.) Úgy tűnik, a
versek gyakran a címüket is közvetlenül a füzetbe másolás előtt kapták. A ciklusok egyes
darabjairól sem eldönthető mindig, hogy valóban egy időben születtek-e – sokkal inkább
gyaníthatjuk, hogy egy-egy téma, motívum vagy élmény alapján rendezte össze és látta el
őket Babits összegző, közös főcímmel, gyakran a versek tartalmára, keletkezésük helyére
vagy idejére utalva ezzel.
Erre az összegző áttekintésre 1902/3 fordulóján valószínűleg több okból is szüksége
lehetett a fiatal költőnek: fontosnak tűnhetett saját költői szerepkeresésének szempontjából,
de bizonyos életrajzi mozzanatok is közrejátszhattak benne. A füzet verseit 1900 júliusától
indítja, vagyis azt követően, hogy leérettségizett és 1903 tavaszán zárja, abban az évben
amikor, húsz éves lesz és egyetemi alapvizsgáját letéve elhatározza, hogy inkább a
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elégedetlenebb önmagával, illetve addigi lírai teljesítményével, feltűnően termékeny is ez a
periódus, a későbbiekben soha ennyi verset nem ír ilyen rövid idő alatt. 1902 végére
mintegy százhúsz verse gyűlt már össze, vagyis teljesen indokolt, hogy elérkezettnek lássa
az időt költői termésének ünnepélyes áttekintésére, melynek a dokumentálása lett ez a
füzet.
Tudjuk, a közlési vágy és a nyilvánosságtól való félelem közötti feszültség
kamaszkorától tetten érhető Babits irodalmi tevékenységében. Verseit titokban, magának
írta; az önképzőkörben, majd kezdetben a Négyesy-szemináriumokon is csak bírálataival
és fordításaival tűnt fel, a szélesebb nyilvánosság elé pedig kortársaihoz képest megkésve,
huszonöt éves korában lépett. – Az Angyalos könyv első füzetének már-már feledésre ítélt,
és javarészt még ismeretlen zsengéi nem csak egy meghatározó jelentőségű írói életmű
genezisébe kínálnak bepillantást, hanem a kronológiai rendszerezésnek köszönhetően a
művek új összefüggéseire is fény derülhet és újabb értelmezési lehetőségeket is kínálnak,
akár a későbbi, ma már klasszikusnak számító munkák esetében is. A versek
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ízlésváltozásának feltérképezésében szolgálhat komoly segítségül az eljövendő kutatók
számára.
Az Angyalos könyv első füzetének 137 verséből az elmúlt hatvan évben mindössze
16 jelent meg a Babits halálát követő gyűjteményes kiadásokban. Így tehát a leendő
kritikai kiadás számos újdonsággal szolgálhat, és nemcsak az egyes művek, de a fiatal
Babits szellemi tájékozódását illetően is. A keletkezéstörténeti jegyzetek több helyen
korrigálják, illetve tovább pontosítják az egyes darabok eddig ismert megírási idejét, és
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szolgálhatnak, néhány esetben pedig épp e verseknek köszönhetően módosíthatjuk majd

például az olyan jelentős verseknek is a datálását, mint amilyen A lírikus epilógja, melyről
eddig úgy véltük 1903 júniusában született, valójában azonban 1904 februárja a helyes
időpont.
Dolgozatom Babits korai verseinek keletkezéstörténetét igyekszik végig kísérni
külön-külön1900 júliusától 1903 decemberéig. Az adott fejezetekben az egyes versek
keletkezési idejére, életrajzi hátterére, irodalmi forrásaira, az életműn belüli kapcsolódási
pontokra és összefüggésekre vonatkozó információkat gyűjtöttem össze, jelentősen
kibővítve azokat saját kutatásaim eredményeivel.
A pályakezdő kamasz diák első kísérleteiben még csak tanulgatja a verselési
technikát, és főként 19. századi szerepmintákat követ; ugyanakkor korához képest már
ezek a zsengék is nagy olvasottságot sejtetnek. Konkrét hatások, öntudatlan átvételek és
távolabbi reminiszcenciák egyaránt kiérződnek e korai versekből, melyeknek a felfejtése
jelentette az egyik legnagyobb kihívást munkánk során. Találkozhatunk antik szerzőktől
vagy a Bibliából vett idézetekkel, Goethe és Heine ihletésére írt darabokkal, de
legfeltűnőbb a magyar klasszikusaink (Zrínyi, Berzsenyi, Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi,
Arany, Madách, valamint Vajda, Komjáthy, Reviczky) rendkívül alapos ismerete, akiktől
számtalanul kölcsönöz képeket, jelzős szerkezeteket, olykor pedig szó szerint is átvesz
tőlük sorokat. Az olvasmányélmények meghatározó szerephez jutnak e versekben, az
otthoni környezet vagy a konkrét személyes élmények rendszerint csak áttételesen
szüremkednek be a versekbe. A lírai darabok többsége ugyan javarészt kiérleletlen még,
ám az is nyomon követhető bennük, ahogy egyre inkább megerősödik szerzőjükben a
rendszertani pontok keresésének szándéka – ez az igény tereli aztán a filozófiai stúdiumok
felé, mikor is már a „költészetté lényegített filozófia” lesz a fiatal költő Babits célkitűzése.
Munkámat természetesen nem tekintem minden szempontból véglegesnek, ám ebben
a formájában is minden bizonnyal megvitatásra érdemes; a számos új eredmény mellett

akadhatnak olyan észrevételek, kiegészítő megjegyzések, amelyek a nyomtatott formában
való megjelenés előtt még hasznosíthatóak lehetnek.
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Zoltán Hafner
“That could make up a volume…”
The Genesis of the Poetry of Mihály Babits between 1900–1903

It is almost three decades since the preparatory research work concerning the critical edition
of Mihály Babits’ works started in the late 1980’s within the Literary Institute of the
Hungarian Academy of Sciences. As the necessary auxiliary material (an inventory of the
known manuscripts, a bibliography, a chronological description of the poet’s life and works)
had not been produced yet, the manifold textological exploration and decisions concerning the
genesis of the poems were somewhat hindered and could not happen but advancing very
slowly. What is more, the philologists had to face extraordinary professional problems that are
special features of juvenilia. The poems in question being of the poet’s least explored or
documented period of life, it is often not only the biographical details we miss, but have to
realize that several letters we know of have disappeared, and the majority of the juvenilia are
known only in the form of the poet’s own handwritten fair copy made later. Consequently, it
is impossible to track the process of their formation, and the revision of the dates put down by
Babits is not easy either.
In the bequest of the poet there are more than a hundred poems that have never been
published. Most of them are included in the first booklet, titled Troubadour Age as part of the
manuscript volume usually called Book with an Angel. The scientific literature was most
indifferent to the poems copied into this first booklet of the collection. Some of the poems or

stanzas were published as selected passages, sometimes as illustrations. Not even György
Rába’s large monography deals with them, though Babits as a student spent a lot of time with,
paid meticulous attention to this compilation, made considerable effort to save his juvenilia
written at17–20 years of age. When exactly and for what purpose he made a fair copy of the
poems of his youth, how much of which text he sorted out or transferred into a cycle, under a
new title, perhaps changing some of the words as well, all these are unknown.
It was first at the end of 1902 that Babits, though full of angst, started contemplating
the possibility of his stepping up publicly. This should be the time he started putting his things
in proper order. So we suggest that the genesis of most of the collection titled Troubadour
Age goes back to a somewhat earlier time than it is considered by other authors. At the end of
the booklet we do find even poems dated April 1903, but this can be explained by the fact that
the poet was a student at that time. He must have stopped copying his poems when the
examination period started, and later he put down the poems written in the meantime. (All
these assumptions can be justified by the identical layout, the same way and style of forming
the letters, etc.) Even though there are unimportant corrections in the texts, they are usually
consequences of mere slips of the pen. Our impression is that the poems often got their titles
before being copied into the booklet. It cannot always be easily decided whether the parts of
the cycles were written at the same time or not. We would rather suspect that it was on the
basis of a topic, a motif, or experience that made Babits put poems in one and the same cycle,
and give them a common title referring to the content, or the place, or time of writing them.
This kind of summing up must have been necessary for the young poet at the turn of
1902/1903 because of several reasons. It could seem important from the point of view of
finding his own appearance and role, and might also have resulted from some biographic
facts. The poems in the booklet start with the date of July 1900, i.e., after his matriculation.
The closing date is the Spring of 1903, in the year when he turns to be 20, and after passing

his first comprehensive exam at university decides to rather deal with Philosophy. While, as
the poems tell us, he is less and less content with himself and with his lyric production, this
period is getting more and more fertile from the point of view of his poetry. Never again
would he write so many poems in such a short period of time. By the end of 1902, he had got
about 120 poems, so it is a well-based decision of his to celebrate himself as a poet by making
a survey of his poetry, the document of which this booklet is.
We know that the tension between his desire to reveal himself and his intimidation of
publicity had been present in the literary activity of Babits since his adolescence. He wrote his
poetry in secret for himself: in the literary and debating society of high-school and in the first
period at the seminar of Professor Négyesy he excelled only with his criticism and
translations. He introduced himself to the public as a poet no sooner than at the age of 25,
much later than his contemporaries. The almost forgotten juvenilia of the first booklet of the
Book with an Angel, most of which are unknown to the public, do not only give an insight into
the genesis of a literary oeuvre of decisive importance, but – thanks to the revision of their
chronological order – new interrelationships of the poems can be recognized, and new
possibilities of interpretation can be offered even in the case of some later poems now
considered classics of Hungarian poetry. The background of certain poems can be a compass
for research work done in the future concerning the poet’s education, models and changing
aesthetic attitudes.
The above-mentioned first booklet of the Book with an Angel contains 137 poems, of
which a mere 16 were published in the posthumus collected editions of Babits poetry. This
way, the critical edition in the making can offer a lot of surprises, not only poems, but also
concerning the spiritual and intellectual orientation of the young Babits. Several times the
notes on the genesis of certain poems correct the point of time of the birth of a text, and can
also give new points of reference to later ones. There are also cases like that of the A lirikus

epilógja (The epilogue of the lyric poet), this well-known poem, which used to have been
classified as one of June 1903, but was actually written in February 1904.
My paper aims at describing how Babits’ poems were written from July 1900 to December
1903. In the given chapters, I deal with the poems one by one, collecting all possible
information on the time of writing, biographical background, literary sources, context in the
oeuvre. Much of the material has been explored by my personal research work.
By his first attempts, Babits was still learning the technique of versification, posing as
some 19th century poets would, though even these juvenilia suggest a relatively widely-read
young author. These early poems bear the signs of obvious direct effects, unintentional loans
as well as vague reminiscences, unravelling which proved to be the most challenging task of
all. One can meet quotations of ancient authors and the Bible, pieces inspired by Goethe or
Heine alike. Nevertheless, the most remarkable feature of Babits’ poetry of this period is how
well-versed a reader of Hungarian classics (Zrínyi, Berzsenyi, Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi,
Arany, Madách, and Vajda, Komjáthy, Reviczky) Babits was. Numerous visions and images,
attributive constructions, or even whole lines are borrowed from these authors. Babits’ pieces
of reading are significant determinants of his poetry, while the circumstances of his home and
actual personal experiences of the day have only an indirect effect on the texts. Though most
of the lyric pieces are still immature, it is also interesting to trace how the author more and
more eagerly looks for taxonomic points. This is the desire that takes him to the field of
philosophical studies, when the aim of the young Babits turns to be “philosophy
substantialized as poetry”.
Of course, I do not consider my work finished, but I believe that it is worth while a

discussion. Besides the new results, there can be comments and notes that could still be useful
even for the volume to be published next year.

