
Kerényi Ferenc 

Az alább közlendő, eddig ismeretlen Madách-kéziratokra a Matzon Frigyesné Balogh 
Anna (a költő nővérének dédunokája) őrzötte családi hagyatékban bukkantam rá. A négy 
ismeretlen dokumentum innen került elő, Majthényi Anna hat, Fráter Erzsébet és Madách 
Mária egy-egy levelének társaságában. Közülük e helyt a Madách Imre saját kézírásában 
ránk maradt levelek ismertetésére vállalkozom. 

A fellelt dokumentumok egyike sem szerepel Staud Géza mindmáig legteljesebb gyűjte
ményében (Madách Imre összes levelei. Bp. 1942.), amelynek alapos vizsgálata egyébként 
már korábban kitűzhette a levelek helyét és némileg a további kutatás célját is. Közli ugyanis 
Madách Károlynak bátyjához írt leveleit, szám szerint 14-et, azonban a válaszok kivétel nélkül 
lappangtak. Az első négy kerül most közülük a nyilvánosság elé. 

Az ismert Madách-kéziratokkal (levelek, vármegyei iratok, a Tragédia első példánya) 
egybevetve a leveleket, a kézírás azonossága és a költő aláírása hitelesíti őket. Az írás vala
mennyi dokumentumon jól olvasható, bár minősége az időben előrehaladva némileg romlik. 
Ennek ellenére — a hajtás és az egykori leragasztás helyein — néhány sorkezdet és sorvég a 
kivehetetlenségig elmosódott. A szövegjelentésből azonban a kiegészítést könnyen és egyértel
műen elvégezhetjük. Ezen pótlásokat zárójelben közöljük. 

1. Madách Imre levele öccséhez, családi ügyben. Jelentőségét az adja, hogy — mint a 
bevezető sorokból kitűnik — egyetlen emléke egy lezajlott nézeteltérésnek Majthényi Anna és 
Károly fia között. Egyben adalék Madách Imre és a „sztregovai nagyaszszony" jellemrajzához. 

A küloldalon: balassagyarmati postabélyegző lenyomata, FRANCO postapecsét és a 
családi pecsét viaszlenyomata, leragasztásként. Az alábbi címzést tollal átlósan áthúzták: 
Tekintetes) Madách Károly úrnak) a' M. K. H. Tanács fogalmazójának) franko) Várban fortuna 
tér Budán) 141. sz. lö ernelet 

A levél szövege: 
Csesztvén 

Kedves Károlyom! 1848 Jan 6*" 

Megemlékezésedet, 's még inkább bizalmadat szívesen véve igen köszönöm, s valamint 
én teljesítem a' levél megsemmisítését magában foglaló kérésedet, ugy te is tüstént teljesítsd 
hasonló tárgyú kérésemet is. — S most őszintén kell szóllnom reményivé hogy meg nem harag
szol. — Igen csodálom hogy olly rosszul ismered a' mamát, hogy olly abszurdus módokhoz 
nyúltál külömben igazságos dolgodnak szorgalmazásában, melly módok álltai el rontád dolgo
dat. — A mama amint mondja mondta' néked elmenetelekor, hogy utolsó pénzét adja, s' 
mint ő írá nékem, te még is mindjárt sürgetted hogy csak mentől előbb küldjön, 's ez álltai 
ugy megharagítottad, hogy még majd később fog küldeni, mint külömben küldött volna, 
másik hiba volt a szállás rögtöni felvétele, ezt az én nézetem szerént is leg roszabbúl tetted, 
mert addig haszontalan míg mobíliád nincs, 's ha a' mobilia megvételének sürgetése volt ez 
álltai szándékod, az álltai romlott el, hogy igen is hamar történt, mert én is azt tartom hogy 
alig kaptál volna mobíliát, mielőtt szállásod lett volna, s így annyiból szükséges volt előbb 
szállást fogadni, de hibáztál abban, hogy rögtön tetted tudván a' mama szájából, hogy nincs 
pénze. De a' mama szemében leg nagyobb hiba hogy az überschlágot küldted, mert ezt úgy 
nézi mint kényszerítést, s mit önkényt szívesen adna, kényszerítve nem ád. Égy szóval így 
kellett volna eljárnod, mint a' mamát ösmerem, 's azért írom meg hogy máskor alkalmast,1 

nehogy magad rontsd dolgodat. Februáriusban vagy leg feljebb újévkor kellett volna szállást 
fogadni, okúi adva hogy fertály van, máskor nem kapni alkalmasat, 's osztán írni, hogy már 
most egy kis mobilia kellene ha kapnál a mamától, ő erre meg írta volna mit csináltat, persze 
keveset. Te reá meg köszönted volna, de írtad volna hogy még erre, meg erre is igen nagy szük
ség volna ezért meg ezért, hiszen ha mindjárt nem is, csak ha lehet, 's meg lett volna a dolog. 
Azonban ha már meg van így ahogy van, máskép kell cselekedni, én el nem fogom mulasztani 
amennyi hatalmamban áll hasznodra fordítani, de a' mama annyira fel van haragudva, hogy 
ez tavaszig is megtart, igy csak azt javasolhatom, hogy most köszönd meg amit ád, 's vegyél 
a' mit lehet, sőt próbáld őtet meg engesztelni hibád el ismerésével, és ne említs semmit most a 
többről, úgy reménylem leg feljebb tavaszra meg kapod a' mit kívánsz. Meg fogsz engedni 
hogy így írtam, mert legjobb szándékomat el fogod hinni. Még magam saját nézetéül szabadjon 
ide tennem hogy valóban óriási módon hibáz(ol) magad erszénye ellen, ha Budán lako(zva) 

1 Nyilvánvaló elírás „mint máskor alkalmast" vagy „hogy máskor alkalmazd" helyett. 
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keresel használt mobilia raktárakban holmit, épen olly elegánsakat kaphatsz, fél áron, 's ki 
sem ismeri meg hogy nem új. — N. B. ha a' mamát meg is akarod engesztelni 's így hibádat be 
vallod, még is ollyan kitételekre mint minőket nekem feljegyeztél, mint „erszényemre ne játsz 
urat" e u t2 oda írhatod hogy ez neked igen fájt tőle, ki nem tartod abban magadat bűnösnek 
's bizonyosan midőn kedvét is töltendő épen e hivatalt kérted, nem az ő erszényére urat játszani 
szándékból, de épen neki is örömet készitni való iparkodásból tevéd. — Kis fiacskám neve 
Aladár.3 — Csókol, és máskor is levelet kér 

holtig szerető 
bátyád Imre 

'S unoka öcsédet kegyeidbe ajánlja. — 

2. Madách Imre öccséhez, anyagi ügyekben. A levél bizonyító erővel szemlélteti a 
család anyagi helyzetét a költő börtönből való szabadulását követő hónapokban. A levél töre
dékes, első lapja hiányzik, így időhöz és helyhez kötését külső kritériumok (címzés, megszólí
tás, keltezés) nem segítik elő. Tartalmi utalásai között azonban nem egy található, amely hozzá
segít a keletkezés valószínű helyének és időpontjának rögzítéséhez. Ezek a következőkben 
foglalhatók össze: 

A levélben említett „rendelet" az úrbéri rendezés törvénye, amely 1853. március 2-án 
jelent meg, császári nyíltparancs formájában. Szövegét a fővárosi lapok (Budapesti Hírlap, 
Pesti Napló) 1853 áprilisában közölték. 

A levél kettős témája Madách Károly 1853. június 22-i, Sztregován kelt levelében bukkan 
elénk (lásd Staud Géza: i. m. II. 9 — 12.). Ebben a költő öccse panaszkodik, hogy nem ismeri 
az új törvénynek a családi birtokra vonatkozó rendelkezéseit. Ugyanitt ír először a Farbakiné-
féle kötelezvényről, hozzátéve, hogy november l-ig kell fizetniök. 

Madách említi Pestről való hazatérését. A költő 1853. augusztus 20-án érkezett vissza 
Csesztvére, ebben valamennyi életrajzírója egyetért. Közülük Miklós Róbert arról is tud, hogy 
visszatérése után néhány héttel Alsósztregovára költözött át. (Miklós Róbert: Madách Imre 
csesztvei évei. Balassagyarmat 1964. 28.) Mindez egybevág a levél azon ismétlődő utalásával, 
hogy Madách öccse látogatására készül Csesztvére. (A család életének ismerete egyébként is 
valószínűsíti, hogy Madách Pestről Csesztvére megérkezve hamarosan átutazhatott anyjához 
Sztregovára.) 

Fenti utalásokból következően a levél „post quem" terminusa Madách hazatérése, 1853. 
augusztus 20. Lássuk a szöveg további fogódzóit: 

Farbakiné kötelezvényét november l-ig kellett kiegyenlíteni. Ezért ír a költő elkeseredve 
arról, hogy csak október 26-ra kaphat kölcsönt. Ennél később tehát a levél nem keletkezhetett. 
Az eddigiek alapján: a töredék 1853. augusztus 20. és október 26. között íródhatott Alsósztre-
gován, címzettje Madách Károly, rendeltetési helye pedig Csesztve. Feltételezésünket megerő
sítik a levélben említett személyek kapcsolatai a családdal: 

Bende István balassagyarmati ügyvéd 1853-ban már megbízottjukként szerepel, 
először június 13-án (Krizsán László: Dokumentumok Madách Imre élettörténetéhez. Balassa
gyarmat 1964.). 

Matolcsy György 1853 őszén még a csesztvei birtok intézője. Hivatalától 1854-ben 
válik meg, amikor Madách Károly saját maga kezd gazdálkodni (Miklós Róbert: i. m. 11.). 

A levél záradékában említett Emmának (Csernyus Emma) Madách Károly már a való
színűsített keletkezési dátum előtt is udvarolt: (Majthényi Anna levele 1853. június 28-ról a 
költőhöz, Staud: i. m. II. 14-16.) 
A levél szövege: 

. . . fogják ezentúl is assignálni. Nekünk két év van előre ha szükséges, míg ez kifogy, 
meg lesz a' 3ik 4ik hogy pedig ez így lesz azon nem kételkedhetel mint azért, mert ezen előle
gezéseket évenként a „Földteher felmentési országos pótlék álltai" készpénzűi meg kaphatják 
s meg kapják, így tehát czéljoknak meg felel; mint pedig azért, mert mint azon Hírlapban, mit 
ott létemkor Matolcsy át küldött, olvashattad, hogy még azon interes pótlékokat is meg fizetik, 
mik a bejelentett úrbériségekből az elmúlt évekre jár, lehúzván az előlegezéseket ezen interesek' 
sommájá(ból). 

Ezen utóbbi rendelet mit magad olvashattál azonfelül csodálom hogy arról is nem capaci-
tált, miként az előlegezések csakugyan a' kamatnak egy része voltak, 's nem fognak lehuzatni 
a' tőkéből; — egyéb iránt mikor Pestről jöttem, akkor is mondtam hogy ezt Baloghy Imre 
ki e' választmánynál van szinte mondta. Mi előtt valamit tennék minden esetre el megyek 

2 „és úgy tovább" vagy más, de hasonló jelentésű rövidítés. 
3 Madách Aladár 1848. január 1-én született Csesztvén. 
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hozzád beszélni. — Ami a' másik tárgyat illeti T. i. a Farbakinénak való tartozást.4 Én min
den lehetőt el követtem, hogy annak kielégitésére valami kölcsönt kapjak. Téged is kértelek, 
hogy Madas5 álltai v. a Vergáta vagy a' Bekérsz tömegből szerezzen, 's reménylettem, hogy lö 

Augusztusig v. onnan v. másfelől sikerűi kapnom. Azért kértem meg Kandelt hogy addig 
váltsa magához a' kötelezőt. Azonban Madas álltalad sem igent sem nemmet mái napig sem 
felelt, úgy hogy én napról napra mint az őrült várakozás és bizonytalanságban lebegtem. Végre 
minden siker reménye nélkül bár Feke(te Laczit)6 is fel kértem, és épen ő, kiben semmi bizal
mam e' tárgyban nem volt, talált törvényes kamatra, jó helyen kölcsönt, de csak Octóber 
26án felvehetőt. Ha tehát Kandel addig ki elégítené, szívesen nem csak a' rendes interest meg 
fizetném, de ha kívánja többet is. Itt küldöm a' két nyugtatót. Itt küldöm Kandel számítását, 
én azonban azt hiszem, hogy a' 240 f. az Osztroluczky féle. Nálam azon szerződésből, mellyben 
az adósságok is állnak, s 5 példánya van egy sincsen, kell is Bendétől egyet magamhoz venni. 
Kérlek kedves Károlyom hozás ki egyet Bendétől, nézd meg, s ezek szerint ha gondolod hogy a 
fent írt ideig mi a' felvétellel Nov. lő ig el húzódna adhat (Kan)del, és ád kölcsön, írj neki és 
kérd meg nevemben is hogy addig váltsa magához. Ha hogy nem teszi v. nem teheti, mint 
leveléből ki láthatod, e' napokban csesztvére menvén kénytelen leszek ez öszveget uzsorára 
is megszerezni. Azért ismételve kérlek ha lehet így Kandel álltai segíts rajtam lö Novem
berig. — Ami végre azt illeti hogy az országos kölcsön végett Szabolcsba mit tégy. Leg czél-
irányosabbnak tartom Vidliczkaynak7 írni, hogy te azt hiszed, mi ként azzal a' bérlő tar
tozik, ha azonban rád kívánnák kényszeríteni, akkor használja azt hogy te általán öszveget 
írtál, ha használ jó, — Ezt8 azon esetben jó ha bízhatsz Vidliczay hallgatásában 's becsüle
tébe, hogy Kandelnek el nem árul. — Emma kezeit csókolom, rövid időni viszon latig vagyok 

szerető bátyád 
Madách Imre 

N. B. Még egyszer ajánlom mit szóval már mondtam, hogy bizton tudd ki községileg nem 
vetették-e még rá valahol a' kölcsönt, nehogy kétszer fizessük. — 

3. Madách Imre öccséhez, az országgyűlés jellemzésével. írásos bizonyítéka a költő 
politikai felfogásának, amelyet néhány héttel később országgyűlési beszédében fejtett ki rész
letesen (1861. május 28.). 
(Címernyomatos és „Áldás Hazánknak" feliratú levélpapíron.) 

Pest 
Kedves Károlyom! 1861 Apr 2°>én 

_ Igen kíváncsi vagyok a' kis új polgár v. polgárné világra jött-e már és a jó Emma hogy 
van. Én igen ebül voltam köszvényben, de Kovács9 nagyon korán érte, 's bár minden előjel úgy 
volt mint máskor mikor holnapokig feküdtem, valami 2 héti házi áristommal reménylem ki 
szabadulok a' bajból. Itt a' leg bizonytalanabb állapotban vagyunk, mi halasztjuk a' dolgot, 
hogy szóljon a Reichsráth, ott halasztják, hogy szóljunk mi. Ismét el halasztották megnyitását 
szerdáig s akkor is a' császár csak biztossal akarja meg nyitatni 's el napolni mindjárt 2 hétre. 
Néha már azon ponton vagyunk, hogy mindent meg adnak, de már amikor beszél Ferencz 
Józseffel s ismét nem akar semmiről hallani. Szombaton alkalmasint mégis bele fogunk harapni, 
vagy legfeljebb hétfőn, s ez lesz a leg nevezetesebb vita egész országgyűlés alatt, mellyel nagyon 
valószínűleg be is lesz végezve az országgyűlés. Kimondjuk, hogy még a 48ik minisztérium és a' 
meg nem hitt részek nem lesznek köztünk semmihez sem szóllunk, erre egyet értés van, csak 
arra van két párt, hogy ezt felírásban, vagy határozatban mondjuk-e ki, az elsőt Deák a' mási
kat Teleki akarja én a másodikkal tartok, Frideczki10 az elsővel. Mi azt akarjuk hogy ezt ki 
mondván napoljuk el az országgyűlést 6 hétre, ők ezt nem akarják csak hogy azt, hogy tanács
kozzunk, de törvényjavaslatot ne készítsünk. — Ha alkalmad lesz gyarmaton tudasd mikor 
kezdődik ez érdekes vita valószínűen, hogy ha valaki akar be jöhessen. Még egyszer ölelve 
mindnyájtokat vagyok 

igazán szerető 
Lakom Aranysasban Imréd 

* A kötelezvény 1851. február 18-án kelt 720 ezüst forintról. (STAUD: i. m. II . 9 - 1 2 . ) 
6 Egyelőre ismeretlen szereplő a költő életében. Nevét e levélen kívül csak a Kriegsgericht 1852-es 

registeréből ismerjük: „Madasch" (lásd Hadtörténeti Levéltár és Múzeum Budapest. SPÁCZAY HEDVIG szíves 
közlése 

e Fekete László, Madách Pesten élő ügyvéd barátja. 
7 Vidliczkay, ügyvéd (a „Vidliczay" alak elírás, vö. Madách Károly 1855. november 17-i levelével, 

STATXD: i. m. I I . 45.) 
8 Elírás „ez" helyett 
9 Madách orvosa. 
10 Frideczky Lajos, tereskei földbirtokos, Madách barátja, a megye második követe (1861-i tevékeny

ségére lásd K M Z S A N : i. m. 8 5 - 1 0 7 . ) 
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4. Madách Imre öccséhez Teleki László öngyilkosságáról. A tragikus eset napján 
készült, élményszerű frissességgel megírt, ösztönösen is kerek kis drámai egeszszé komponált 
tudósítás. 

(„Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar" körfeliratú címeres levélpapíron.) 
Pest 

1861 Maj 8 
Péterrel11 is közöld a hírt 

Kedves Károlyom ! 
Ma kezdtük volna a' vitát a' felírás és határozatra nézve. Én el is mentem Kovách 

engedelmével, bár még szenvedő állapotban. Ép a múzeum kertében állunk, mikor híre jó' 
hogy Teleky Lászlót ma reggel szobájában a' padlózaton háton feküdve, keresztül lőtt szívvel 
találták. Nadrág volt rajta és fél csizsma, az ágya össze gyűrve, a' pisztoly kezében. — Csakha
mar meg érkezett Giczy,12 a' gyűlést meg nyitá s e' borzasztó esetet be jelenté. A tömve volt 
karzatok egy jaj kiáltásba törtek ki, több nő alélt. Deák indítványozá az ülések felfüggesztését 
hétfőig, mi el is fogadtatott. A városban nagy izgatottság van, a' Józsefváros mind összecsopor-
tosúlt Teisz13 csilapítja őket. Senki sem hallotta a lövést. Minden ember a'németet gyanúsítja. 
— Károlyi Muki14 megkeresése folytán kérlek légy szíves a' juh-rih elleni biztos receptedet 
utasítással minél előbb be küldeni hozzám.15 

Ölel 
igaz barátod 

Imre 

Mint bevezetőben említettük, Madách Imre levelezésének jelentős része még lappang. 
A fentebb közölt négy kézirat példája mutatja, hogy közülük akár egy is árnyalni, módosítani 
képes a költőről alkotott képünket. A további kutatás szép feladata legyen a még meglevő fe
hér foltok mihamarabbi tisztázása, Madách Imre emberi és költői portréjának élethű megraj
zolása érdekében. 

Botka Ferenc 

EGY ELFELEDETT RADNÓTI-FORDÍTÁS 

A Füológiai Közlöny 1961-i évfolyamában Gál István, az 1934—39 közt megjelent Apolló 
c. folyóirat szerkesztője, érdekes és addig ismeretlen adatokkal gazdagította a Radnóti-irodal
mat. Cikke közli a költő kéziratban maradt műfordítását: Whittier: Kossuth c. költeményét és 
azokat a versillusztrációkat, amelyek Gleichen-Russwurm: A barokk c. könyvének magyar 
kiadásában láttak napvilágot. 

Gál István röviden ismerteti a neves osztrák kultúrtörténész munkáját és magyar 
kiadásának körülményeit. Elmondja, hogy Gleichen-Russwurm könyve 1940-ben jelent meg 
az Athenaeum Az európai kultúra története c. sorozatában, s hogy fordítója Reitzer Béla, a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagja, Radnóti jóbarátja volt. Reitzer nem lévén 
költő — a sorozat szerkesztőjével, Sárközi Györggyel egyetértésben — Radnóti Miklóst kérte 
meg azoknak a verseknek a fordítására, amelyek Gleichen-Russwurm szövegét illusztrálták. 
Gál egyben közli is ezeket a fordításokat: Ariosto, Halley, Mme Deschouliére, Rilke, Racine, 
Malherbes, Sebastian Brandt, Jakob Bälde egy-egy versét és két népdalt. 

Gál István cikkére és Gleichen-Russwurm munkájára két okból is fel szeretnénk 
hívni a figyelmet. Egyrészt azért, mert Radnóti kiadásaink — úgy látszik — még mindig nem 
szereztek tudomást erről a gazdag publikációról, másrészt, mert Gál cikke is további kiegészí
tésre szorul. Gál ugyanis csak tíz fordítást sorol fel Gleichen-Russwurm könyvéből, holott tizen
egy fordul elő benne. — Mi röviden erről a tizenegyedik versről, egy bécsi népdalról, szeretnénk 
szólni, amely 1618-ban, a harmincéves háború elején keletkezett, s V. Frigyest, a csehek „téli 
királyát" gúnyolja. A Habsburg-lojalitást tükröző vers szövege a következő: 

11 Majthényi Péter, Madách Imre unokaöccse, csesztvei lakos (politikai állásfoglalására, megyei szerep
lésére lásd K M Z S Á N : i. m. 85 — 107.) 

" Ghyczy Kálmán, az országgyűlés elnöke, a kiegyezés korának ismert politikusa, Tisza Kálmán elv
barátja. 

1S Pest város rendőrkapitánya. 
14 Károlyi Miksa, Madách Imre unokahúgának, Huszár Annának a férje, penci földbirtokos. 
"•A kérés teljesítésére Madách Károly 1861. június 19-i levele utal: „Remélem, hogy a juhrüh elleni 

eceptet m e g k a p t a d . . . " 
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