
KELEVÉZ ÁGNES 

BABITS VALLOMÁSA SZILASI VILMOSNAK VERSEI KELETKEZÉSÉRŐL 

Az OSZK kézirattárában található az a három kötetből egybefűzött, jegyzetek
kel ellátott, díszkötésű könyv, melyet alapvető forrásként tart számon mindenki, 
aki a pályakezdő Babits költeményeinek keletkezéstörténetét kutatja. A könyvet, 
több kézirattal együtt, Szilasi Vilmos, a Svájcban élő és tanító filozófus 1958-ban 
ajándékozta a Széchényi Könyvtárnak. A három kötet: a Levelek írisz koszorújából, 
a Herceg, hátha megjön a tél is és a Recitativ. Babits a nyomtatott szövegek mellé és 
alá részben beírta, részben lediktálta az egyes versek keletkezési idejét és körül
ményeit. Ezeket az adatokat azóta sokan felhasználták, Rába György a költőnek 
e korszakával foglalkozó monográfiái feltárták az adatok életrajzi és ihlettörténeti 
vonatkozásait.1 A szöveg összefüggő és hiánytalan közlése, a kézirat részletes 
leírása, történetének feltárása azonban hiányzik. A kötetek kalandos sorsát, a rájuk 
való hivatkozásokat az bonyolítja, hogy Török Sophie több - és néhány helyen 
pontatlan - másolatot készített a bennük található keletkezéstörténeti jegyze
tekről. Bisztray Gyula és Belia György 1956-ban megjelent tanulmányai2 termé
szetesen még joggal építettek kizárólag a költő feleségének feljegyzéseire,1 hiszen 
a Szilasi-kötetek hazakerülése előtti időszakban születtek. Sajnos néhány idejét
múlt adat szeszélyesen és makacsul vissza-visszatér azóta is, anélkül hogy a 
különböző keletkezéstörténeti jegyzetek egymáshoz való viszonyára fény derül
ne. Például félreérthetően erősíti meg Török Sophie másolatának alapforrás 
jellegét az a tény, hogy nyomtatásban eddig csak ez a szöveg látott napvilágot.4 

A kötetekről Szilasi először egy Basch Lórántnak írott levelében tesz említést: 
„Azonkívül birtokomban van Mihály egy ajándéka - a lírai versek első három 
kötetének első kiadása Mihály sajákezű bejegyzéseivel a versek keletkezési 
adatairól s majdnem pontos datálással. - Ilyesmi ily rendkívüli költőtől, mint 
Mihály, majdnem egyedülálló dokumentum."5 Szilasi a kézirat jelentőségét vilá
gosan látja, de a részletekre nem emlékszik pontosan. A három kötet közül egy, a 
Levelek írisz koszorújából nem az első, hanem a második kiadásban volt meg neki. 
Ennek oka az lehet, hogy az írisz első megjelenésekor, 1909-ben Babits és Szilasi 
még nem ismerték személyesen egymást, és a húszéves Eötvös-kollégista való
színűleg nem vásárolta meg a Fogarason élő, épp hogy ismertté vált költő legelső 
kötetét. 1910 áprilisában kezdtek el levelezni, amikor Babits elolvasta Szilasi 
Platon-könyvét,6 majd elismerő kritikát írt róla a Nyugatban.7 Az első kötetes 
filozófus meghatott szavakkal köszönte meg a cikket, és közös görög érdeklődé
sük bizonyságául levelében hosszan és részletesen méltatta az éppen akkor 

' RÁBA György, A szép hűtlenek. Bp., 1969. és RÁBA György, Babits Mihály költészete. 1903-1920. Bp., 
1981. 

2 BISZTRAY Gyula, Babits fogarasi évá. ItK 1956. 3. sz. 302-303.; BELIA György, Babits Mihály Baján. ItK 
1956. 2. sz. 148-149. 

3 Mindketten az OSZK kézirattárában található, Török Sophie által jegyzetelt Babits Mihály összes 
versei kötetre utalnak, melynek régi lelőhelyszáma, Quart. Hung. 3098., a hagyaték újrarendezése miatt 
mára megváltozott: OSZK Fond III/2301. 

4 Török Sophie Babitsról. S. a. r. TÉGLÁS János. Bp., 1984.133-147. 
5 Szilasi Vilmos levele Basch Lórántnak. Freiburg, 1958.1. 16. OSZK Fond 145/238/23. 
6 SZILASI Vilmos, Platón. Bp., 1910. Franklin Társulat. Olcsó Könyvtár sorozat. 
7 BABUS Mihály, Platón. Nyugat, 1910. H. 1478-1479. 
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megjelent Laodameia költői megoldásait.8 A Herceg, hátha megjön a tél is, Szilasi 
emlékezésének megfelelően, valóban első kiadású, de érdekes módon e könyvből 
a dedikáció hiányzik. Nagy valószínűséggel 1911-ben Szilasi még nem Babitstól 
kapta, de a megjelenés után, a szerzőt már jól ismerve, azonnal megvásárolta a 
kötetet. 1913-ban, Babits Budapestre kerülése után vált barátságuk egészen 
közelivé, találkozásaik mindennaposak lettek. így lehet az, hogy a Levelek írisz 
koszorújából második kiadását, mely 1914-ben látott napvilágot, és hiányzott 
Szilasi könyvespolcáról, már meleg szavakkal, személyesen adta át Babits: „Ked
ves jó barátomnak Szilasi Vilmosnak / nagy szeretettel / Babits Mihály". Az 
1916-ban megjelent Reafűfiu-kötetben pedig még közvetlenebb sorokat találunk: 
„Szilasi Vilmosnak / nagy szeretettel / régi barátja / Mihály". Szilasi 1919-ben 
emigrált, s előbb Németországban, majd Svájcban telepedett le. Kettőjük barátsá
ga azonban nem szakadt meg, hosszan leveleztek egymással, sőt családias 
kapcsolat alakult ki közöttük; Babits és Török Sophie a későbbiek során többször 
meglátogatta a Szilasi házaspárt. 

Mikor, hogyan és miért kerülhettek az értékes jegyzetek e kötetekbe, fontos 
tudnunk, hiszen minél fiatalabban tette vallomását Babits, annál megbízhatóbb
nak lehet tekintenünk adatait. A hetvenéves Szilasi 1958-ban csak bizonytalanul 
idézi fel a század elején történteket: „Nem emlékszem pontosan, milyen alkalom
ból adta Mihály a versek keletkezésének adatait. - Bizonnyal az összes versek 
kiadás megjelenése előtt, mert különben abba a kötetbe vezette volna be adatait. 
- Valószínűleg annak következtében történt ez, hogy beszélgettünk a versek 
keletkezési idejéről s keletkezésük motívumáról. Hiszen 1912/13 óta minden 
írásának keletkezésénél tanú voltam, s az összes szövegváltozatokat megbeszél
tem Vele."* E levélnek az Összes versekre (1937) való hivatkozása alapján a 
szakirodalomban többen viszonylag későre, az emigráció éveire tették a jegyzetek 
születését, elképzelésük szerint Szilasi egy svájci látogatás alkalmával kérte volna 
meg Babitsot, hogy diktálja le neki, hogyan keletkeztek korai versei.1" Azonban 
ennél pontosabban is felderíthetők a körülmények, s ebben egy közvetett adat van 
segítségünkre. Mint már említettem e jegyzeteket Török Sophie valamikor lemá
solta; ő valódi gyűjtőszenvedéllyel ragadott meg minden alkalmat, hogy a Babits 
életére vonatkozó információkat, tárgyi emlékeket, fényképeket rögzítse, tárolja, 
rendszerezze. Az egyszerű, vonalas füzetből kitépett lapon lévő tintaírású másolat 
ma is megtalálható a Széchényi Könyvtárban,11 Török Sophie hivatkozik is rá egy 
tanulmányában. Ott határozott dátumot ad meg a Szilasi-kötet jegyzeteinek 
elkészültéről, amit azért tekinthetünk hitelesnek, mert nyilván Babits emlékezetét 
tükrözi. „Van egy feljegyzésem verseinek keletkezési idejéről, amit egy barátjának 
mondott el, 1916-ban, ennek segítségével az időrendben egymáshoz illesztett 
versek szinte önéletrajzként mondják el életét."12 Ez az időpont azért is valószínű, 
mert ebben az évben került ki a nyomdából a Recitativ, és az e kötetben megjelent, 
már közeli barátságuk ideje alatt készült versek közös datálása szülhette a 
keletkezéstörténeti vallomások rögzítésének ötletét. Mint majd látni fogjuk, a 

H Babits-Szüasi levelezés. Gond. és bev. GÁL István. S. a. r. KELEVÉZ Ágnes. Bp., Irodalmi Múzeum, 
[1983.] 28-30. 

9 Szilasi Vilmos levele Basch Lórántnak. Freiburg, 1958. VII. 19. OSZK Fond 145/238/24. 
10 GÁL István, Babits egyes verseinek keletkezéséről. It 1975. 2. sz. 444. és Török Sophie Babitsról, i. m. 311. 
" OSZK Fond III/2197. Téglás János ezt a szöveget közölte. Török Sophie Babitsról, 311. 
12 TÖRÖK Sophie, [Előszó a Második énekhez.] In BABITS Mihály, A második ének. Nyugat kiadás, 1942. 8. 
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kézirat elemzése is ezt a feltételezést erősíti. Tehát Babits legfeljebb tíz esztendő 
távolába tekint vissza, mikor emlékeit leírja, így az adatok sokkal hitelesebbeknek 
tekinthetők, mintha a húszas vagy a harmincas évek során beszélt volna verseiről. 
Természetesen így is téved és sokszor bizonytalan az év kiválasztásában, de a 
közvetlen körülmények felidézésében, versek keletkezésének összefüggésében ő 
a koronatanú. (Külön témakör Babits visszaemlékezéseinek pontossága, az írói 
önvallomás hitelének kérdése.) 

Megválaszolandó és a körülményeket tisztázandó kérdés az is, hogy Török 
Sophie legelső másolata mikor készült. A Babits házaspár négy alkalommal 
vendégeskedett Szilasiéknál: 1922-ben, 1925-ben, 1934-ben és 1940-ben.13 Rába 
György és Téglás János a lemásolás időpontját a házaspár utolsó svájci látogatá
sának idejére, 1940-re teszi.14 Ennek ellentmond az a tény, hogy Juhász Géza 
1928-ban megjelenő kis Babits-monográfiájában a versek születési körülményeit 
ismertetve többször idéz egy kronológiából, melyet „a költő hitvese" „volt szíves" 
rendelkezésére bocsájtani, s itt szó szerinti egyezéseket találunk a Szilasi-kö tétből 
kimásolt jegyzetekkel. A számtalan példa közül kettőt emelnék ki. Az egyik a 
Strófák a wartburgi dalnokversenyből elemzése, amelyben Juhász pontosan idézi a 
két helyszín és az ihletet adó két nőalak történetét, valamint a rájuk vonatkozó 
verssorok számát is.16 A másik látványos egyezés a Sugár című versről írottakban 
a „régibb" jelző változatlan ismétlése,17 mely egyértelműen csak a Szilasi-kötet 
forrására mehet vissza. Lélektanilag is indokolt, hogy a másolás korábban történt, 
mint 1940, hiszen Babits is, Szilasi is olyan fontosnak érezhették a jegyzetelt 
kötetek létét, hogy valószínűleg már legelső alkalommal megmutathatták Török 
Sophie-nak, aki vagy ekkor, 1922-ben, vagy legkésőbb 1925-ben lejegyezhette azt 
egy papírra, saját maga számára. 

Török Sophie másolása nem teljesen pontos, néhol kihagyott vagy kiegészített 
egy-egy mondatot, néhol összefoglalta az információkat, a bizonytalankodó, 
átjavított évszámokat pedig általában leegyszerűsítette. Különösen a Laodameia 
világirodalmi forrásait megnevező részek hiányosak, mivel azokat a költő a 
verssorok mellé írta, s azt körülményes lett volna számozás nélkül megnevezni. 
Súlyos tartalmi hiba csak egy van. Török Sophie véletlenül összekevert két 
verscímet; a Fogarason, szobában keletkezett Csipkerózsa című vershez a Kútban 
adatait írta: „Szekszárdi kertben sétálva". Az utóbbi verscím nem is szerepel a 
listáján. A költő felesége nagy becsben tarthatta kronológiai jegyzeteit, hiszen 
ennek adatait több helyre is átmásolta, talán még a költő életében, de lehet, hogy 
már halála után, amikor Babits életrajzának elkészítését tervezte. Török Sophie 
jellegzetes, kerek betűivel a lista egyes adatait megtaláljuk egyrészt Babits 
fiatalkori kéziratos versgyűjteményének oldalain, az Angyalos könyvben,™ más
részt az Athenaeum kiadásában megjelent életmű-sorozat Összes versek kötetében 
is.iy E másolatok további elírásokat tartalmaznak, mindenképp félrevezető tehát 
alapforrásként hivatkozni rájuk; a legelső lista áttekintése mégis elengedhetetlen, 

13 Részletesen 1. Babíts-Szilasi levelezés. 8-11. 
14 RÁBA György, A szép hűtlenek, 76. és Babits Mihály költészete, 573.; Török Sophie Babitsról, 311. 
15 JUHÁSZ Géza, Babits Mihály. [1928.] 41. 
16 /. m. 9. 
17 I. m. 14. 
18 OSZK Fond III/2356. 
19 L. OSZK Fond III/2301. Gál István, Bisztrayval egyezően, csak ezt a késői, 1937 után keletkezett 

másolatot ismeri. Ez is befolyásolhatta datálási elképzeléseit. I. h. 444. 
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mert segít a Szilasi-kötetben lévő szövegek rekonstruálásában. Ugyanis, mikor 
Szilasi utólag egybeköttette a három könyvet, a lapok egyformára vágásánál az 
oldalak szélére írt sorok csonkultak, különösen az írisz-kötetben. Török Sophie -
feltehetőleg Babits segítségével - több helyen kiegészítette a szavakat, mondato
kat, ezekben az esetekben az ő variánsa a perdöntő. 

A három kötet írásképének részletes elemzésére térve megállapítható, hogy 
lényegében hasonló, mégis kötetenként kissé eltérő módon vannak jegyzetelve. 
Nyilvánvaló: a beírások több alkalommal készülhettek. Egységesen minden 
versnél szerepel a keletkezés éve és a város neve, ahol akkor Babits tartózkodott, 
például: „1905-6. Baja". Ezt egészíti ki, főleg az első két kötetben, az adott vers 
születésének közvetlen körülménye, Babits hangulatának leírása, világirodalmi 
források megnevezése stb. Kétféle, viszonylag hasonló ceruzaírást lehet elkülöní
teni egymástól: Babitsét és Szilasiét. 

Ha rekonstruálni próbáljuk a különböző kézírások keletkezési módját és 
sorrendjét, megállapíthatjuk, hogy az első bejegyzéseket nagy valószínűséggel 
Szilasi írta a Recitativ-kötetbe. Saját, dedikált példányába azoknak a verseknek a 
keletkezési dátumát rögzítette, amelyek már Babits Budapestre kerülése után, 
barátságuk ideje alatt íródtak. Nem tudhatjuk, hogy vajon néhány adatban Szilasi 
bizonytalan volt, vagy a korábbi versek hiányzó dátumát szerette volna megis
merni, de az bizonyos, hogy megmutatta Babitsnak a könyvet. A költő ekkor 
nemcsak az 1913 előtti költemények évszámát írta be, hanem átjavította, illetve 
kiegészítette Szilasi ceruzaírását is. (Szilasi számai szálkásabbak, a hónapok 
jelölésére mindig római számokat használt, ezzel szemben Babits mindig betűvel 
írta ki a hónapneveket, vagy rövidítette azokat.) 

Ez a közös, játékos munka indíthatta el azt a beszélgetést, amelynek során 
kiderülhetett, hogy Babits mennyire fontosnak tartja a kötetbe rendezettségen túl 
a versek kronologikus olvasatának lehetőségét, tehát a keletkezési időpontok 
pontos ismeretét. Ekkor kérhette meg Szilasi őt, hogy írja be a két előző kötetbe 
is a dátumokat. Ugyanis az íriszben és a Hercegben minden keltezés már 
egységesen Babits írása. Ezek közvetlenül a versek végén találhatók, kivéve, ha 
alcímként, nyomtatott formában szerepel egy-egy évszám, ilyenkor Babits e szám 
mellé fűzte kiegészítő adatát (pl. Palinódia). A dátumok kissé ferdén, viszonylag 
nagy betűkkel, szemmel láthatóan egy lendülettel, valószínűleg ugyanazon 
alkalommal kerültek a kötetekbe. A szám és a városnév általában külön sorban 
van. 

Mindkét könyvben nyilvánvalóan utóbb készültek a keletkezés körülményeit 
részletező jegyzetek, méghozzá kétféle módon, tehát a dátumok beírását követően 
legkevesebb két időpontban. A Herceg-kötetbe Babits maga vezette be az apróbb 
betűs kiegészítéseket, amelyek már összefüggő mondatok, és egyes szám első 
személyűek. Az íriszben található utólagos szöveg azonban nem Babits, hanem 
Szilasi kézírása: ezek alaposabbak és részletezőbbek; a mondatok a lap alján, 
filológiai jegyzeteket utánzó formában foglalnak helyet és egyes szám harmadik 
személyűek. Ekkor nyilván Babits diktált, és Szilasi szakszerűen jegyzetelt. A halál 
automobilon című versnél bizonyítható egyértelműen az írisz-kötet keltezéseinek 
és a magyarázatok rögzítésének sorrendisége: mégpedig az íráskép alapján. Az 
elnagyoltabb és ferdén elhelyezkedő adatokat Babits írta először a könyvbe, és 
csak ez után készülhetett az apróbetűs Szilasi-szöveg, mely helyhiány miatt szinte 
körülöleli az évszámot és a helymegjelölést. (A kétféle jegyzet formájában és 
jellegében annyira eltérő, hogy Török Sophie a másoláskor el is különítette őket 
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egymástól: a lap aljára írt megjegyzéseket mind zárójelbe tette.) Kiegészítő 
adatsorként, az írisz-kötet elején, egy szintén ceruzaírású, kronológiai összefogla
lás van, mely csak az évszámra és a városnévre szorítkozik: 1904-től, Babits 
negyedéves egyetemi hallgató korától, 1915-ig tekinti át életét. Ez a rövid, 
táblázatszerű életrajz nyilván az időben és helyben való könnyebb tájékozódást 
segítette elő. Ugyanennek a kötetnek tartalomjegyzékében a címek elé írt számo
zással a versek keletkezési sorrendjének rekonstruálását kezdte el Babits. A kötet 
39 verse közül (ezt is ő számozta be) 18 kapott sorszámot. A legrégibb, tehát első 
költeményként a kötet záródarabja, A lírikus epilógja van feltüntetve. 

Mint látjuk, Babits és Szilasi nem kevés fáradságot és időt szánt arra, hogy 
feltérképezze a költemények életrajzi hátterét és születésük sorrendjét. Érdekes 
módon Szabó Lőrinc hagyatékában is található egy Recitativ-kötet, melybe néhány 
régebbi vers alá Babits szintén beírta a dátumot.20 Sőt, ilyen típusú vallomásra 
jóval később, már Szilasi emigrációja után, egy más alkalommal is sor került. 
Babits 1920-ban vagy 1921-ben Szabó Lőrincnek mesélte el, diktálta le egy 
önéletrajzi vallomással együtt verseinek keletkezéstörténetét, melyet a fiatal 
költőtanítvány gyorsírással hűségesen lejegyzett. Sok hasonló adat található a két 
keletkezéstörténetben, a módszer is lényegében azonos, de a gyorsírással lejegy
zett, az élőbeszédet hűségesebben követő szöveg részletezőbb és szubjektívebb, 
még a párbeszéd jelleget is visszaadja.21 Honnan ez a kitartó érdeklődés és 
igyekezet, hogy nyoma maradjon a versek kronologikus rendjének? Ha mindeh
hez hozzávesszük, hogy Babits fiatalkori, kötetszerűen ciklusokba osztott, szigorú 
szerkezetű kéziratos versgyűjteményének, az Angyalos könyvnek az oldalain is 
egyes verssorozatok előtt, illetve a költemények többsége alatt zárójelben ponto
san fel van tüntetve a keletkezés időpontja, és némelyik vershez csillaggal ellátott 
lapalji szerkesztői jegyzet is kapcsolódik, melyben a költő hol a ritka szavak 
magyarázatát, hol az idézetek lelőhelyét, hol pedig egy-egy élmény eredetét adja 
meg, akkor koncepcionális hátterét kell keresnünk a jelenségnek. A válasz Babits 
tanulmányaiban lelhető meg. 

Egyetemi szakdolgozatát először Aranyról akarta készíteni, melyben a Mester
nek tekintett költő életművének vizsgálatára egyenesen egy új módszert dolgozott 
ki. Lelkesen írja Kosztolányinak: „Arany életrajzára óriási adatgyűjteményt hal
moztam össze; egészen eredetien rendeztem és csináltam magamnak egy új és 
nagyszerű irodalomtörténeti módszert, amely Dézsi Lajosnak is becsületére 
válnék, s amelyet lehet hogy egyszer megfogok ismertetni valakivel, mert igazán 
nem érdemes nyomtalanul elvesznie: talán mások használhatnák."22 A Babits-ha-
gyatékban megvannak azok a hosszúkás kutyanyelvek, melyekre 1905-ben az 
egyetemista jegyzetelte anyagát és megírta e dolgozatát. Azonban ez év február
jában Babits váratlanul félbehagyta munkáját, mert megtörtént vele az, amit 
sohase hitt volna: - „meguntam témámat".23 A módszert azonban nem felejtette 
el, s több mint egy évtizeddel később, az Arany-centenárium alkalmából újra 
elővette szakdolgozatát, és annak gondolatait felhasználva Arany életéből címmel 
tanulmányt közölt a Nyugatban. (Ne feledjük, ekkortájt születnek a Szilasi-kötet 

20 A kötet ifj. Szabó Lőrinc tulajdonában van. 
21 Közli: GÁL István, I. h., az MTA kézirattára Ms 4699/83-85. tétel alapján. 
22 Babits levele Kosztolányinak. 1905. febr. 17. Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése S. a. r. BELIA 

György. Bp, 1959. [Továbbiakban: BJKL] 79. 
23 BJKL 79. 
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bejegyzései is!) Olyannyira egyenesen idézett régi önmagától, hogy az 1917-es 
cikk gépiratának sorai közé beragasztotta a szétvágott kutyanyelvek megfelelő 
részeit. 

Arany-cikkének bevezetőjében egészen pontosan meghatározza egyetemista 
korában kidolgozott módszerét és annak jelentőségét. Egy benső életírás lenne ez, 
melynek „a külső biográfiai adatok csak tág kereteit képezhették s igazi anyagát 
a költő művei szolgáltatták volna". Ám az ilyen „teljesen pszichologikus életrajz" 
megalkotásához „nélkülözhetetlen"!!], hogy a versek kronológiáját is „kitűnően 
ismerjük". Maga az életrajz a „képzet- és kedélyvilág mozgalmainak története; 
módszere a költeményeknek képzetelemekre való fölfejtése, s a külső életrajzi 
adatokat, amelyekhez a költő olvasmányairól szóló adatoknak is tartozniok kell, 
csak annyiban használja föl, amennyiban azok segítik őt az egyes képzetelemek 
eredetét kinyomozni." Értékesnek tartja Babits ezt a módszert irodalomtörténeti
leg, esztétikailag és tágabb tudományos szempontból is, „mert egyetlen lehetséges 
példája a pszichológiai életírásnak s voltaképpen csak költőknél lehetséges, mert 
bár másoktól is maradhattak tekintélyes s kronológiailag rendezett írástömegek 
(levelek, naplók), de csak a költők hagyományaiban történt meg számunkra -
magának a géniusznak erejénél fogva - a pszichológiailag jelentős képzetek 
kiválogatódása".25 

Babits, amikor a kötetekbe beírja és lediktálja verseinek keletkezéstörténetét, 
tanulmányozza önmagát, mintha saját irodalomtörténeti módszeréhez nyújtana 
nyersanyagot. Barátjához, tanítványához beszélve titkon talán a jövő iroda
lomtörténészének értő szemei elé szánja vallomását, hogy majd egyszer az ő 
verseinek „benső életírása" is rekonstruálható legyen. A jövőnek szóló üzenet 
gondolatával már egyetemista korában is eljátszott, félig ironikusan, de telve 
reménnyel és önmagába vetett hittel, ezt írta egyetemi önéletrajzára: „Jövendőbeli 
biográfusaim rendelkezésére."26 Nem véletlen tehát, hogy a róla szóló első, 
monografikus igénnyel készült könyv írójának, Juhász Gézának a „költő hitvese" 
„volt szíves" a kronológiát megmutatni, valamint Babits intencióit véljük vissza
hallani Török Sophie már idézett előszavában is: „az időrendben egymáshoz 
illesztett versek szinte önéletrajzként mondják el életét". A Költészet és valóság 
című, 1933-as tanulmányában pedig mintha Török Sophie egyenesen folytatni 
szeretné a versek Babits által hajdanában elkezdett jegyzetelését, tanúként gyűjti 
össze a közös életük ideje alatt keletkezett művek valóságalapját. Végül Babitsnak 
ez a fajta irodalomtörténészi törekvése mintegy legalizálhatta feleségének doku
mentáló, gyűjtögető szenvedélyét, s ennek az igyekezetnek is következménye 
lehet a hagyaték egyik jellemzője, hogy számtalan Babits-vers kéziratán ott 
találjuk Török Sophie datálását, életrajzi kommentárjait. 

Ha áttekintjük a Szilasi-kötet adatait, az életrajzi elem értelmezésének egyéni 
felfogásával találkozunk. Egy vers megírásának általában nem az okáról vagy 
közvetlen valóságalapjáról számol be Babits, mint ezt később Török Sophie teszi, 
hanem megszületésének körülményéről, a megírás pillanatának hangulatáról. 
Tehát nem az szerepel például a Darutörpeharc versnél, hogy A Holnap antológia 

24 BABITS Mihály, Arany életéből. Apró részlet egy biográfiai kísérletből. Nyugat, 1917. I. 432-437. 
[Továbbiakban: Arany életéből] 1. OSZK Fond m/1432, és Fond 111/1434/14. 

25 Arany életéből, 431. 
26 (A szakvizsgái folyamodáshoz kívánt önéletrajz impuruma. Jövendőbeli biographusaim rendelke

zésére.) In BELIA György, Babits Mihály tanulóévei. Bp., 1983. 95-97. 
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rossz ízű sajtóvisszhangja miatti elkeseredés szülte a verset. Vagy nem azt tudjuk 
meg, hogy A templom! Röpül! költeményt melyik épület ihlette. (Ezzel szemben 
Török Sophie-nál, hagyományosabb módon például arról értesülünk, hogy az 
Ádáz kutya háza Esztergomban valóban „silány", hulladékfából összetákolt 
kutyaól volt, Mint a kutya silány házában...). Jellemző példa az írisz-kötet ars 
poetica-szerű nyitó versének az ín Horatiumnak a jegyzete: „A félszerben föl és alá 
járva; a félszerrel összefügg egy pince ott is. Egyidejű a következővel."27 Tehát 
pontosan, valósághűen, szinte látjuk magunk előtt, hogy milyen volt a félszer, mit 
csinált ott Babits, de mindennek látszólag semmi köze sincs a vershez. Gyakran 
jár el hasonló módon: pl. Turáni induló - „útközben, vonatra várva készült"; 
Theosophikus énekek. I. Keresztény - „elküldték a postára és útközben készült a 
vers". Annak elkülönítését is szinte mindig megteszi, hogy a vers szobában vagy 
szabadban (kertben, szőlőben, ligetben, utcán) született-e, s néha arra is kitér, 
hogy közben mit csinált (ácsorogva, sétálva). Gyakran a napszakokat is pontosan 
megjelöli (Golgotai csárda, Gáláns ünnepség - álmatlan éjszaka), éreztetve ezek 
hangulati töltését, ami azonban nem mindig egyezik közvetlenül a költemény 
hangulatával. Ha a versek egy napon vagy időben egymáshoz közel keletkeztek, 
általában felhívja rá a figyelmet. 

Az irodalom elmélete című, 1919-ben, szigorúan szaknyelven tartott, pontos 
kategóriákkal dolgozó egyetemi előadásában Babits kiemelt problémakörként az 
un. eszményítés kérdését vizsgálja, tehát (az ő terminológiáját használva) azt 
kutatja, hogyan objektiválja a költő kifejezéseit,28 hogyan alakítja át a költő a látott 
világot a maga számára.29 Itt mintegy elméleti magyarázatát találjuk annak, hogy 
milyen szempontok alapján érezte fontosnak összegyűjteni verseinek ihlető 
elemeit. Előadásában, bergsoni hatást mutatva, igen részletesen foglalkozik az 
élmények kiválasztásának és bensővé tételének lehetséges módjaival. A „nyers 
élmény a maga meztelenségében" csak a kezdetleges szintű irodalomban jelenik 
meg, a nagy író ezzel szemben egészen átalakítva, saját egyéniségéhez asszimilál
va hozza ki magából azt.30 Néha egész jelentéktelen élmények válhatnak döntő 
befolyásúvá - mondja - , a lényeg az élmény és az író közti belső lelki rokonság. 
Az első lépés az eszményítés felé a kiválasztás, a második lépés a „kikristályoso
dás". Mint a vizespohárba eresztett cérna köré a levegőgyöngyszemek, úgy 
csoportosulhatnak az íróban vagy költőben egy élmény köré az addigi életében 
magába gyűjtöttek. így az élmény csak alkalom a mondanivaló megszületésekor, 
és nem maga az anyag.31 Egyetemi előadásában is idézi a korábban részletesen 
feldolgozott példát, az Őszikék korszakának váratlanul kibontakozó, a külső 
élmények hatásával pusztán nem magyarázható gazdagságát.32 

Visszatérve a Szilasi-kötetre: mindezek alapján érthető már, miért szerepel 
olyan sokszor közömbös, a vershez látszólag csak áttételesen tartozó „élmény" 
Babits keletkezéstörténeti jegyzeteiben. Mintha kifejezetten arra szeretné felhívni 
a figyelmet, mekkora távolságot ívelt át költői fantáziája a szekszárdi félszertől 
Horatiusig. Ahol viszont szoros kapcsolat van az életrajzi elem és a vers témája 

27 Értsd: a kötetben utána következővel, az Óda a bűnhöz cíművel. 
2íi BABITS Mihály, Az irodalom elmélete. Esszék, tanulmányok. I—II. S. a. r. BELIA György. Bp., 1978. 

[Továbbiakban: Irodalomelmélet] I. 620-621. 
29 Irodalomelmélet, 627. 
3,1 Irodalomelmélet, 620. 
31 Irodalomelmélet, 622-623. 
32 Irodalomelmélet, 623 
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között, azt, mintegy kivételként, megkülönböztetett módon, külön is feltünteti. 
Például a San Giorgio Maggiore című versnél, mely első olaszországi útjának 
meghatározó élménye alapján íródott, ezt találjuk: „ősszel, rögtön a megérkezés 
után. Közvetlen élmény." Ehhez hasonló bejegyzés van az Itália és a Vásár című 
verseknél is. E különbségtételre rímel irodalomelméletében egyrészt a költemény
ben megjelenő valóságelemek kiválogatásának, másrészt azok további kombiná
lásának részletes elemzése; itt - okfejtése szerint - „az első az átélés, a második a 
fantázia eredménye".33 Arany-tanulmányában pedig tételesen el is különíti egy
mástól a természetes (a logikán alapuló) és az aktív (egyéni, alkotó) asszociácót, 
ez utóbbit tartva igazán értékesnek.34 Sőt „a fantázia kvantitatív értékelésének" 
lehetőségét látja abban, hogy megismerve a költő „egyéni képzet-kapcsolásának 
törvényeit" a képzetek egymástól való távolságán legyen mérhető a fantázia 
ereje.35 

Arany-tanulmányában, és később előadásában arra is többször felhívja a 
figyelmet, hogy a költő számára „az irodalmi élmények szerepe éppoly fontos, 
mint az életélményeké".36 Anatole France műveinek legnagyobb része úgyszólván 
irodalmi forrásokból állt elő, „de azért az nem von le semmit sem egyéniségéből" 
- állítja.37 Aranyt is idézi pozitív példaként, aki Periklész beszédéből közvetlenül 
átvett egy mondatot költeményébe, a Rachel siralmába.™ Ez a gondolatmenet 
egyben elméleti válasz és burkolt védekezés a Babits költészetét, főleg első két 
kötetét ért támadásokra, a fanyalgó kritikákra, melyek őt hideg könyvembernek, 
líraiatlan poéta doctusnak nevezték. Nem véletlen tehát az sem, hogy egyenrangú 
adatként fordulhat elő Szilasi-kötetében a szekszárdi domboldalon a szőlő felé 
vezető gyaloglás, borral és ennivalóval megrakottan, és Carducci nevének hatása 
{Óda a bűnhöz). Mint Aranynál, nála is találunk másoktól, szinte egészben átvett 
sorokat, idézeteket. Az irodalmi hatást, mint a verset alapvetően befolyásoló 
élményt, több mint tizenkét alkalommal rögzítette Babits, különösen részletes ez 
a leírás a Laodameia esetében.39 

Másik fontos egyezés elméleti írásai és saját vallomása közt a figyelem, melyet 
az asszociációk kezdetekig visszamenő rekonstruálásának szentel. Többször is 
visszatér előadásában arra, hogy Poe HoZZdjának egyszavas refrénje, Vörösmarty 
Szép Ilonkájának két sora volt meg először az egész versből.40 Arany Epilógusát 
pedig abból a szempontból elemzi részletesen, hogy talán a Margitsziget vagy 
Karlsbad vasárnapjának omnibusz forgalma ihlette meg az öregedő költőt: innen 
a kezdő szó és kép, mely az egész vers asszociációs kiindulópontja. Saját verseinél 
is megjelöli a kezdő lépést, aláhúzással, jegyzettel kiemeli, hogy melyik sor, 
hasonlat vagy szakasz volt nála az ötletadó. (Éjszaka!, A halál automobilon, Aliscum 
éjhajú lánya). íme már csak a további asszociációkat kell nyomon követni! 

Babits mindig is nagyra értékelte, szívesen forgatta és sokat idézte nagy alkotók 
önéletrajzi jellegű vallomásait. 1919-es egyetemi előadását a következő kijelentés
sel kezdi: „A nagy írók önvallomásai többet érnek, mint a híres szaktudósok 

33 Irodalomelmélet, 635. 
34 Arany életéből, 435. 
35 Arany életéből, 431. 
3ft Irodalomelmélet, 623, 626. 
37 Irodalomelmélet, 626. 
38 Irodalomelmélet, 638. 
39 A források helyére nézve 1. RÁBA György, A szép hűtlenek, 74-112. 
4(1 Irodalomelmélet, 622-636. 
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munkái."41 Ez a gondolat később is visszatér előadásában: „A legnagyobb kincses
bánya: a költő önvallomásai. Különösen pedig az újabb költészetben, amikor az 
egyéniségre jobban ráterelődik a figyelem. Itt az intim vallomások nagyban állnak 
rendelkezésünkre."42 Gyakran említi előadásában Goethe feljegyzéseit, Flaubert 
vallomásait, alapvető forrásnak tartja Poe A kompozíció filozófiája című tanul
mányát, melyet saját versének, a Hollónak elkészültéről írt, sőt véleménye szerint 
Arany Vojtina ars poeticája is a költői önvallomások közé sorolható. Iroda
lomtörténetében pedig, Dantéről szólva, a Vita Nuovát csodálatos kis könyvnek 
nevezi, melyben „Dante is egybefűzi legszebb verseit, és hozzáad egy prózakom
mentárt: hogyan, miért, mily körülmények között írta őket?"Ez az „első igazán 
modern regény, melynek tárgya kizárólag a belső élet".43 Tehát a műfaj is vonzotta 
Babitsot, saját életének és költészetének előre kidolgozott elveken nyugvó, vallo
másos vizsgálata poéta doctusi alkatának egyik megvalósulási lehetősége volt. 
Miért nem írta hát meg, publikálta ő is a nagy elődökhöz hasonlóan „önvallomá
sát"? Talán rejtőzködési hajlama, a nyílt érzelmektől való tartózkodása magyaráz
hatja mindkét keletkezéstörténeti emlékezésének titkos, csak egy-egy személyhez 
irányított létét, és ez indokolhatja gesztusát, hogy életében nem szánta nyilvános
ság elé kommentárjait, hanem, mint egy palackba zárt üzenetet, sorsukra bízta 
őket. Nemcsak filológiai adatként, hanem a Babits által elképzelt benső életírás 
első lépéseként, sőt tárgyszerűségbe burkolt, szemérmes vallomásként, az 
időrendbe illeszthető versek lírai naplójaként is érdemes tehát e jegyzeteket 
olvasnunk. 

sí-

Betűhív szövegközlésünkben / jellel a sorvégek pontos jelölésére törekedtünk. 
Szilasi írását mindig kapcsos zárójelbe tettük: {}. A lap széléről levágott, hiányzó, 
de kikövetkeztetett szavakat, betűket szögletes zárójelben közöljük, ugyanígy 
szerepelnek a más típusú szerkesztői megjegyzések is (pl. a vers hányadik sorára 
vonatkozik az írás, vagy hol helyezkedik el a bejegyzés). Jegyzeteinkben csak ott 
tüntetjük fel Török Sophie másolatának eltéréseit, ahol azok informatívak. 

Levelek írisz koszorújából 

In Horatium - 1904. jul. / Szekszárd / {A félszerben föl és / alá járva; a félszer- / 
rel összefügg egy pince / ott is. Egyidejű a kö- / vetkezővel.} 

Óda a bűnhöz - [A 10-11. sor mellé írva:] {a lehetetlenségük / miatt dülten.} / [A 
vers végére írva:] 1904. nyár / Szekszárd / {Az utolsó strófa a / szőllőhegy 
tetején, kü- / lönösen örült a Colum- / bus hasonlatnak. Szak- / vizsga előtti 
esztendő, tele / klasszikus tanulmányokkal. / Carducci nevének hatása / alatt, 
<útközben> kinn a / szőllőben <bort és enni- / valót víve^}44 

Himnusz Irishez - 1904. nyár Szekszárd / {Társasággal menve ki a sző [lőbe] / 
Mialatt a többiek beszélgettek] / készült el.} 

41 Arany életéből, 554. 
42 Irodalomelmélet, 628. 
43 BABITS Mihály, Az európai irodalom története.S. a. r. BELIA György. Bp., 1979. 127-128. 
44 Török Sophie az utolsó mondatnak csak egy részét másolta le: Carducci nevének hatása alatt. 
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Messze... messze - 1906-7 / Szeged. 
Paris - 1906. jan-febr. / Baja / {Némileg Ady hatása alatt; / akkor jelent meg az 

Új / versek.} 
Tüzek - 1906. jan. / Baja / {Baudelaire hatása alatt, / ámbár teljesen más. Az [...]-

/ as versek energiájából s[ok?] / van benne.}45 

Éjszaka! - [A 16. sor aláhúzva és mellé írva:] {Ez a hasonlat az első.} / [A vers 
végére írva:] 1905. tavasz / Szekszárd / {Útözben ki a szőllőhe[gyre?j / Kinn 
van társasággal [...] / bátyja s ő visz ki enni[va]- / lót. Először egész rövid [so]-
/ rok. Első gondolata a [hold], / amelyet maga előtt lát men[ni]} 

Sunt lacrimae rerum - Szekszárd (Szeged? / 1906-7) 
Anyám nevére - 1906. márc. 1. / Baja / {A névnap febr. 29. / Édes anyja csak a 

kötet[ben] / kapta a verset.} 
Sírvers - Szeged / 906-7. / {A szegedi első esztend[ő] / nagyon rossz.} 
Darutörpeharc - Fogaras / 1908. 
Hegeso sírja - Szekszárd / 1906-7? [jav. ebből: 1905-1906] 
Aliscum éjhajú lánya — Szekszárd / 1905. tavasz / {Az első két strófa Anato[le] / 

France fordítás, onnan [a] / gondolat. Aszőllőben ké[szült.].} 
Golgotai csárda - 1906. márc. / Baja. / {Egy álmatlan éjszaka. Ak[us]- / ticai 

emlékekből. Tényleg / sokat hallott passió ének.}46 

Theosophikus énekek 
I. Keresztény - Szekszárd / 906-07 [jav. ebből: 905-6?] 
{A Wilde Charmidest fordí- / totta egész nap, közben elküld / ték a postára. 
Útközben ké- / szült a vers. Hazajőve folytatta / a fordítást.} 
II. Indus -1906-07 / Szeged / {Szegeden a Szent György / utcában hazamenet. 
/ Egyidejű a Templom röpül. Az első tél, a rosszabb. / Ugyanily hangulatot 
őriz / azóta a most készülő / isten kéz vershez.}47 

Strófák a wartburgi dalnokversenyből - 1904 szept. / Bpest-Szekszárd. / {Terve 
Pesten készült, az Operá[ban.] / Előtte ült egy fehér ruhájú, f [ehér] / arcú vörös 
hajú lány. R[á] / vonatkoznak az aláhúzott s[orok]48 / Hazamenet az Andrássy 
úto[n] / megvolt a kettős vers terve. Vonaton haza utazott azután [egy] / fiatal 
ezredesnével, akit soká néz: ezek az oldalt húzott sorok.49 / [A] hölggyel meg 
is ismerkedik; a hölgy kacérkodik vele, amit ő észre / [se] vesz akkor, csak 
otthon, amikor elmeséli, mondja rá az / anyja.} 

Turáni induló - Útközben / Sárbogárd / 906-7. / {A vonatra várva. Mind- / en 
strófa megvolt mire föl- / szállt. így készül a legtöbb; á- / csorogva, sétálva.} 

Gáláns ünnepség - 1906. jul. / Szekszárd. / {Egy álmatlan éjszaka.} 
Recanati - 1904. szept. / Szekszárd / {Leoparditól még semmit sem / olvasott, 

csak róla Radó / életrajzát a Bud. Szemlé[ben.] / Ez megfogta.} 
San Giorgio Maggiore - Fogaras / 908. / {ősszel, rögtön a megérkezés után. / 

Közvetlen élmény.} 

45 Török Sophie másolatában a második mondat teljesen kimaradt. 
46 Török Sophie másolatában kipontozott rész helyettesíti a lap széléről levágott rész miatt nehezen 

megfejthető szót: „Egy álmatlan éjszaka emlékekből". A szó megfejtését RÁBA György olvasata 
alapján közöljük: „Akusticai". I m. 608. 

47 Török Sophie lejegyzéséből az utolsó két mondat hiányzik. 
48 Aláhúzott sorok: 1., 5., 6. 17., 18. 
49 A 29-37. sorok, tehát a 6. strófa végig. 
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Zrínyi Velencében - Fogaras / 1908. / {Az iskolában. Zrínyit olvasta [fel] / a 
fiúknak. Az angyalok és ördögök h[arca].} 

Itália - 1908. / Szekszárd. / {ősszel, közvetlen az Olaszország- / ból megjövés 
utáni napon. Vigasztaló vers. / Innen ment aztán Fogarasra. A két / <követk> 
előbbi készült ott.}50 

Aestati hiems - Szekszárd / egy nyár / {valószínűleg 1906. / Párja a követ
kezőinek].} 

Szőllőhegy télen - 1905-6? / tél / Szekszárd. 
Vásár - Fogaras / 908. / {Közvetlen élmény után / azonnal; vásárnapon.}51 

Csendéletek 
Asztalfiók - Szekszárd / 1906-7. 
Cumulus - Szekszárd / 1906-7. / {Vakációban otthon / Szegedről.} 

Mozgófénykép - 1906-7. / Szekszárd-Szeged. / {Ezen vakációból hazam[enet.] / 
Terv Szekszárd, kidolgozás Sze[ged.]} 

Régi szálloda - 1906. jan. / Baja / {Monda Baján egy [szálloda-] / ról <Pestr> 
Budára cs[ak?] áttett.}52 

Városvég - Fogaras / 1908. / {Pécsi emlék.} 
A világosság udvara - 1904-5 telén / Bpest. / {Kinn az Aréna úton / lakott 

bátyjánál. Mellettük épült / egy ház.} 
Emléksorok egy régi pécsi uszodára - 1906. jul. / Szekszárd. 
Vérivó leányok - 1904.(?) Budapest. 
Sugár - Fogaras / 1908. / {Régibb emlék.} 
Hunyt szemmel... - Szeged / 1906-07. / {Bevezetésül készült a / következőhöz és 

az Örök folyosóhoz. / A Sz. György utcában, egy nagy szobában. / Nagyon 
rosszul érezte ott magát s elha- / tározta, hogy a művészetben keres ví- / 
gasztalást.} 

Fekete ország - Szeged / 1906-7. [1906 jav. ebből: 1907] 
A hálál automobilon - 1905. dec. / Szekszárd. / {Álmatlan éjszaka. E[lső?] / sora 

az aláhúzott53. A vén[lány] / probléma régibb. Annyira fo[g-] / lalkoztatta, 
hogy novellát is írt ról[a].j 

Az örök folyosó - Szekszárd / 1906-7 
A templomi Röpüli - Szeged / 1906-7. 
A lírikus epilógja - 1904. Bpest. / {Egyike a legrégibb / verseknek. Még téli.} 

Herceg, hátha megjön a tél is 

Bállada írisz fátyoláról - Fogaras / Szobában. 
Arany kísértetek - Bethlen falu / felé sétálva. 
Vasárnap - Fogaras / Elejét Szegeden vasárnap az utcán 
Esti kérdés - Fogaras / Szobában 

50 Torok Sophie másolatában az utolsó mondat hiányzik. 
51 Török Sophie másolatában tévesen; vásárnapon helyett vasárnapon 
52 Török Sophie másolatában szerepel a köttetés során levágott hiányzó szó: „Monda Baján egy 

szállodáról áttéve Budára." 
53 Egy sor sincs aláhúzva a kéziraton, ez a mondat Török Sophie másolatában hiányzik. 
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Az őszi tücsökhöz - Szekszárd / éjjel, álmatlan / ágyban 
Ősz, kripta, ciprus, szüret, tánc, kobold - Fogaras / Szobában 
Alkonyi prológus - Fogaras / Szobában (az ablak- / ból látszottak a hava- / sok 

alkonyfényben) 
Névjegyemre - 1905-6. telén / Baja / Szobában (nagyon nagy / szoba, egész 

táncterem, / régi bútorok, vadász- / készletek) 
Éhszomj - Budapest / Egy csúnya, forgalmas / utcán / (Garay utca) / sétálva. 
Mindenek szerelme - Fogaras / Papírmalom / nevű ligetben. 
A költő szól - Fogaras / Szobában. 
Esti dal - Szeged. / 1906-7. / Utcán sétálva. 
Éji dal - Fogaras / Szobában, Nietzsche olvasása / után. 
Ima - 1903. jún. / Szekszárd. Emeleti / szobában, nyitott abla- / kon kilátás a pa-

/ takra / {Szekszárd} 
Szimbólumok - Fogaras 
Paysages intimes 

1. Fogaras / Utcán. 
2. Fogaras / Papírhalom 
3. 1905. máj / Bpest / Aréna ut / utcán alkony 
4. Szekszárd / kertben. 
5. Este a kertben. / 1905. nyár / Szekszárd 
6. Budapest / vagy Szeged 
7. 1906. márc. / Baja / utcán 

Pictor Ignotus - 1909. / Fogaras / Szobában. 
Csipkerózsa - Fogaras / Szobában54 

Kútban - Szekszárd / Kertben sétálva 
Haláltánc - Fogaras / Szobában / éjjel járkálva. 
O Lyric Lőve - Fogaras / Szobában 
Örök dolgok közé legyen híred beszőtt - Fogaras / Szobában 
Óda a szépségről - Fogaras / Szobában 
Egy szegény magáramaradott - Fogaras / Részben álmatlan éjjel. 
Vonaton - Fogaras / Szobában 
Belovéd, ó Belovéd - Fogaras / Templomban 
Festett cél, puszta semmi - Szekszárd / Szobában, emeleten. / (Charmidest 

fordítva) / 1906-7. 
Szonettek - Fogaras / Szobában 
Arany Jánoshoz - Fogaras / Szobában 
Héphaisztosz - Fogaras / Szobában 
Homérosz - Fogaras / Szobában 
Protesilaos - Fogaras / Szobában 1909. 
Klasszikus álmok - Fogaras / Szobában / 1909. márc. 
Két nővér - Fogaras / 1909 / Szobában. / (Swinburne hatás) / Márciusban. 

54 Török Sophie a másoláskor eltévesztette a versek sorrendjét, véletlenül kettőt lapozhatott Szilasi 
kötetében, és a Kútban keletkezési körülményeit írta le a Csipkerózsa mellé: „Szekszárdi kertben 
sétálva." A Csipkerózsa nem is szerepel a lejegyzésben. 
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A sorshoz - Szekszárd [első Sz jav. ebből: F, előbb csak Fogarast akart írni] -
Fogaras / Tragédiát akartam írni / Messalináról. - Taci- / tust olvastam 
Szekszár- / don reggelente a szőllőhegyen. / 1909. 

Bakhánslárma - Szekszárd / Szőllőhegyen. / Reinach: Művészet / kis tükrét 
olvastam. / Catullus: Atthys 

Thamyris - Fogaras / Homéros hatás. / Szobában; elked- / vetlenedve, azt hívén, 
/ hogy vesztettem a tehetsé- / gémből. L. Arany Já- / noshoz címűt. 

A Danaidák - Fogaras / 1909. / Szobában, a / Nyugat-matiné / számára. -
Ugyanaz / nap a Két nővér / címűt. / Marc. 

Új Leoninusok - Szekszárd / Szőllőhegyen, este. 
A Campagna éneke - Tivoli-Fogaras / Tivoliba menve / a nagyon forró / 

vicinálison. 
Laodameia - [A 140-141. sorok mellé írva:] Swinburne55 / [A 238-239. sorok alá 

írva:] Mikor először Velencébe érkeztem hajnalban.56 / [A 312. sor mellé írva:] 
Horatius57 / [A 315. sor mellé írva:] Swinburne58 / [A 407-408. sor mellé írva:] 
Aischylos59 / [Az 518-521. sorok mellé írva:] Danaidák. Vasárnap.60 / [Az 
526-527. sorok mellé írva:] Homéros61 / [Az 549-550. sorok alá írva:] Horatius: 
Miserarum est... (Le is fordítottam)62 / [Az 558-564. sorok mellé írva:] Catullus, 
a vers már III. gimnazista koromban nagyon tetszett.63 / [Az 583-584. sorok 
mellé írva:] Sappho. Kölcsey és Fábrich fordítása.64 / [A 655-656. sorok mellé 
írva:] Vergil VI. / [A vers végére írva:] Fogaras / 1910. tavasz. / Pár nap. 
Mezőn / sétálva, és szoba- / ban. Éjjel is. / Első gondolata ötletszerű, / 
Protesilaos című versemből, / amelynek gondolatát Lukianos / pár sora adta. 
Az első / jelenet azonnal megvolt, / s még az este meg is mutattam. / 
Swinburne Atalantája a karénekekre / hatással volt. Homéros összes idevágó 
/ helye. Catullus, Sappho, Horatius, Aischylos.66 

Recitativ 

Új könyvekre - {191)0. dec. [jav. ebből: {11. jan.}] / Fogaras 
Levél Tomiból - {191)1. [jav. ebből: {1910}] január / Fogaras 
Bolyai - {911.} febr.-márc. 
Cigánydal - 911. tavasz. 
Spleen - 1911. tavasz 

55 „a sors buta lába" kezdetű sortól. 
56 „Ekkor - hopp, hóha!" kezdetű sortól. 
57 „Érc és hármas erő" kezdetű sor. 
58 „hol habra hab" kezdetű sor. 
59 „Remegek reájuk nézni" sortól. 
60 „Behunyja a lelkét" kezdetű sortól. 
fil „s mert semmise lesz" kezdetű sortól. 
62 „Sohse láttam ilyen asszonyt" kezdetű sortól. 
63 „Artemis követői, szűz" kezdetű sortól. 
64 „Büszke székedben, magas Aphrodite" kezdetű sortól. 
65 „ivor székedben s nézed" kezdetű sortól. 
66 Török Sophie másolatában nincsenek feltüntetve a Laodameia egyes soraira való utalások, csak az 

a szöveg, amely a költemény végén szerepel. 
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Téli dal - [A 4. verszak mellé írva:] Baja 1905-1906. / [A vers végére írva:] {911.} 
január [jav. ebből: {tavasz?}] / Szeged / Fogaras 

Egy rövid vers - {911.} jan. 
Egy szomorú vers - {911.} jan. 
Naiv ballada - {911.} jan. 
Egy dal - {911.} jan. / (Szegeden íródott) 
Szerenád - {911.} / (910. telén Szekszárdon íródott). 
Babona, varázs - Fogaras / 1911. tavasz 
Aranyfürdő, aranyeső, Danaé - {911.} tavasz 
Vágyak és soha - 1911 tavasz 
Hiszekegy - 1911. tavasz 
Dal, régimódi - Fogaras / 1911. tavasz 
Vile Potabis - Szekszárd 1905. 
Édes az otthon - [A 4. verszak mellé írva:] Fogaras / [A vers végére írva:] 

1904.-5 / Budapest67 

Gretna Green - 905-06. / Szekszárd 
Játszottam a kezével - {915.} hajón / Budapest-Bécs. 
Július -1911 jul 
Augusztus - [A 4-5. verszak mellé írt ceruzavonal jelzi:] Befejezve / Bpest. 

1915 / tavasz / [A vers végére írva:] 1911. aug.68 

Nincsen kisértet - Szekszárd 
Miként szélcsöndben a hajó - [A 1-4. sor mellé húzott ceruzavonal jelzi:] Baján / [A 

vers végére írva:] Fogaras69 

Anyám nagybátyja, régi -pap - Szekszárd. 1911. / Karácsony. 
A költő életének pusztájáról - Szekszárd / 1911. júl. 
Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni - 1912. [jav. ebből: 1911.] Karácsony / 

Szekszárd 
E komor júniusi havon - [Az 1-2. verszak mellé írva:] Baja / [A vers végére írva:] 

rí 70 
Fogaras 

Az életemet elhibáztam - 1911. aug. 
Palotai est - Rákospalota / 1912. tavasz. 
Immortale jecur - 1904-5 / Szekszárd. 
Fájó, fázó ének - {914.} húsvét / Bpest. 
A csengetyüsfiú - {1914.} május. / Bpest. 
Ecetdal - {191}4. [jav. ebből: {1915.}] máj. / Bpest. 
Haza a telepre - {191}4. [jav. ebből: {1915.}] {VI.} / Bpest - / Szekszárd 
Merceria - Szekszárd 1913. ősz [jav. ebből: nyár] 
Őszi harangozó - 1913. ősz. [jav. ebből: nyár] / Szekszárd 
Októberi ájtatosság - Fogaras 

Török Sophie másolatában nincs feltüntetve, mely versszak keletkezett Fogarason. 
Török Sophie másolatában nincs feltüntetve, mely versszak keletkezett 1915-ben. 
Török Sophie másolatában csak ez szerepel: „Baja és Fogaras." 
Török Sophie másolatában csak ez szerepel: „Baja-Fogaras." 
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Reggeli ének - [A 4-5. sor mellé írva:] Szekszárd / [A 19-20. sor mellé írva:] 
Szekszárd / [A vers végére írva:] {91}2. [jav. ebből: {911.}] tavasz / <Rákospa-
lota>? / Bpest71 

Atlantisz - Bpest 1912. 
Vakok a hídon - 1912. Bpest 
Isten kezében - {914. VI.} / Bpest. 
Illusztrációk mindenféle könyvekhez 

1. 1906. Szekszárd. 
2. 1912-13. / Bpest. 
3. Szekszárd, 1906?. 
4. Rákospalota / 1911-12. 
5. Tisztviselőtelep / 1912. 
6. 1911. Bpest. 
7. 1912. Bpest. 

Régi vers egy fiatal költő keserűségéről - [Az alcímként nyomtatott dátum (1906) 
mellé írva:] Szekszárd 

Palinódia - [Az alcímként nyomtatott dátum (1908) mellé írva:] Fogaras 
Ady Endrének - [Az alcímként nyomtatott dátum (1911) mellé írva:] Rákospalota 
A „Fiamhoz" 

I. Budapest 
II. Rákospalota 1912. 

Május huszonhárom Rákospalotán - {191}2. [jav. ebből?: {1913.}] 
Fiatal katona - {1914. VIII.} 
Magamról 

I. {1914.} nyár [jav. ebből: {ősz}] / Szekszárd. 
II. {1914. ősz} /Bpest . 
m. {1914. ősz} / Bpest. 

Kép egy falusi csárdában - 914. nov. / Bpest. 
Recitativ - {1915. tavasz.} / Bpest. 

{Tristan és Izolda előadásán} 
Prológus - {1914.} Bpest. 
Miatyánk - {1914. ősz.} / Bpest. 
Alkalmi vers - {1916. III.} / Bpest. 
Húsvét előtt - {1916. III.} / Bpest. 
Pro Domo - {916. I.} / Bp. 
Kabala - Rákospalota {19}11. [jav. ebből: {1912}] Karácsony. 

71 Török Sophie másolatában csak ez szerepel: „Szekszárd, Bpest. 912. tavasz". 
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