
FILOLÓGIA 

KAZINCZY-SZONETTEK 

SZÖVEGVÁLTOZATAI 

(AZ ÉNPANDEKTÁM CÍMŰ GYŰJTEMÉNYBEN) 

Kazinczy Ferenc írói hagyatékának tekintélyes hányadát 
a gyűjteményes jellegű kötetek alkotják. E hatalmas mennyi-
ségű anyag számbavételére, tartalmának feltárására idáig 
még nem került sor, noha ennek alapos ismerete nélkül aligha 
képzelhető el egy a teljesség igényével fellépő Kazinczy-
monográfia megírása, s nem valósítható meg a művek kritikai 
kiadásának régi terve sem. A Magyar Tudományos Akadé-
mia Kézirattárában őrzött gyűjteményes kötetek egyik leg-
reprezentatívabb darabja Az én Pandektám címet viseli (jel-
zete: К 633 I —VI.), amely látványos keresztmetszetét nyújtja 
Kazinczy szorgalmas gyűjtőmunkájának. Változatos tárgyú, 
európai műveltségről árulkodó recenziókivonatai és újság-
kivágatai széles sugarú tárgykörben jelölik ki számunkra a 
hatáskutatás gondolati mozgásterét. Érdeklődése ugyan-
akkor messze túlmutat az irodalom, sőt még a művészetek 
horizontján is — történelmi, genealógiai, címertani, botani-
kai jellegű gyűjtéseket — éppúgy találhatunk a Pandektákban 
mint filozófiai vagy nyelvészeti tárgyúakat. Ezek már csak 
azért is értékesek, mert az esetek többségében nem csupán 
egyszerű másolatok vagy ollózások, hanem autográf sorközi 
megjegyzések, illetve marginália formájában Kazinczy Fe-
renc személyes észrevételeit, az olvasmány nyomán támadt 
spontán gondolati reflexióit is tükrözik. Ilyen módon a gyűj-
tések az életmű szerves részét képezik, amelyek hasznos ada-
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lékokkal szolgálhatnak egy árnyaltabb Kazinczy-kép meg-
rajzolásához. 

A szövegkiadás szempontjából talán még fontosabb a 
gyűjteményes kötetek anyagának vizsgálata. A beragasztott 
nyomtatványok és a kéziratos másolatok között ugyanis 
gyakran Kazinczy Ferenc autográf fogalmazványai húzód-
nak meg. A Pandekták például többek között számos Ka-
zinczy-vers szövegváltozatát is tartalmazza, aminek jelentő-
ségét egy majdani kritikai kiadás aspektusából aligha szük-
séges külön hangsúlyozni. Olykor előfordul, hogy nem pusz-
tán csak szövegváltozatokkal találkozunk, hanem — a XIX. 
század eleji magyar irodalomban szinte páratlan módon — 
közvetlen betekintést nyerhetünk Kazinczy Ferenc alkotói 
műhelyébe, végig figyelemmel kísérhetjük a szöveg kialakulá-
sának belső folyamatát, a változások egyes stádiumait. En-
nek során fény derül a javítások motivációs hátterére, sőt 
néha életrajzi keretbe illesztve a konkrét külső élményforrás 
leírására is sor kerül. A fentiek illusztrálására két példát ra-
gadunk ki a Pandekták gazdag anyagából, s mindkettő egy-
egy Kazinczy-szonett genezisére vonatkozóan nyújt a szöveg-
kritika számára jól hasznosítható támpontokat. 

Kazinczy Ferenc vonzalma a szonett iránt közismert tény : 
e karcsú formába öntött, szép részletekben bővelkedő kis 
költemények híven tükrözik alkotójuk fejlett arányérzékét, 
kifinomult esztétikai ízlését, de költészetének gyengeségeit is. 
A magas szintű műfajelméleti felkészültség szembesül itt a 
költői gyakorlat nehézségeivel — e kettős tendencia érvénye-
sülése számos figyelemre méltó problémát sodor felszínre. 
A mélyreható elemzés megkezdéséhez azonban első lépésként 
feltétlenül szükségesnek látszik a szövegváltozatok össze-
gyűjtése és kiértékelése. 

Kazinczy gyűjteményes jellegű munkáiban feltűnően sok 
szonett kapott helyet. Főként Bürger-szonettjeit találhatjuk 
meg gyakran a széphalmi mester kéziratos másolataiban. 
Élénk érdeklődésére jellemző, hogy Voss Sonettók című, 
Bürger szonettjeiről írott tanulmányából részletes kivonatot 
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készített (Az én Pandektám II. 11 — 52. fol.), továbbá Ma-
gyar Sonettek cím alatt Farkas Károly Bürger-szonettfordí-
tásait is kigyűjtötte (uo. 242 v. —243 .fol.). Számos Goethe-, 
Metastasio-, Bürger-szonett olvasható A méh I —II. című 
gyűjteményben (MTAK Kt К 630), a magyar szerzők közül 
pedig például Ungvárnémeti Tóth László Széchényi Ferenc-
hez írt szonettje szerepel. Szemere Pál, Kovacsóczy Mihály, 
Kisfaludy Sándor és más kisebb költők szonettkísérleteit a 
gyűjteményes munkák tanúbizonysága szerint Kazinczy 
rendszeresen figyelemmel kísérte. 

Időrendben második saját szonettjének keletkezési körül-
ményeiről, a szöveg formálódásának folyamatáról így számol 
be a Pandekták II. kötetének a 250 v.-tól a 251 v.-ig terjedő 
lapjain : 

„Második Sonettómnak papirosra-tétele, Széphalom, 1809. ápril. 
22dikén 

Éjjel felköltem ágyamból, 's gyertyavilág nélkül írtam a' Szokolyai 
Dániel' levelének tiszta oldalára, — (Lássad ezt a levelet a maga he-
lyén de dato 24е Mart. 1809.) hogy reggelig el ne felejtsem. 

Mint a szerelmes járja szép párjával 
a' Menüetnek kényes lépteit, 

Nézők' serge' — szemeit 
Elbájolván — megdúlatával, 
Úgy lejtek én — 
— lyrám' négyeit 

Öszveeggyesítvén annak szép hármával 

Reggel így dolgozgattam rajta 
Mint a' szerelmes járja szép párjával 
Menüetjének könnyű lépteit, 

rendeit 
A' szala minden — 's igézi 

szemeit 
Enyelgő, keccsel — teljes megdúltával. 
Úgy lépek én 

lyrámnak négyeit 
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Öszve eggyesítvén annak két hármával 
<Vendég vagyok) Honom' Hespéria 
Eggy boldog férj megdicsőített engem, 
'S én háladattal őtet 's hölgyét zengem. 

1811. ápr. 28dikán 

Ritka mívemmel vagyok úgy megelégedve mint (némelly fogyatkozá* 
sait a' sonettónak ide nem értvén) ezzel a' kis dallal. E' stróphát: 

Honom Ausónia' narancsgallyával 
Körül ővedzve főm' szeg fürtjeit, (szeg, szőke) 
Úgy járom én a' dal' lejtéseit, 
Két négyét öszve főzve két hármával. 

D e itt a' három accentusos é e' szókban : Két négyét szenvedhetetlen; 
és így el kelle változtatnom a' négyest-té. Ezen változtatással azt nyer-
tem, hogy az antepenultima hármasával röviddé vált, úgy kívánván a' 
metrum. 

Jó ideig a' kilencedik sor: Borág / der Zweig des Weins, tudnillik 
szölőnövés) így álla: szőlő keríti mostan homlokom'. D e ez kemény 
synecdoche volt volna. 

A' két utolsó rím: engem, zengem, valóban zengő rím, 's nagy 
díszére van Sonettómnak, hogy e' két szón végződnek két utolsó sorai. 
Ellenben úgy járok mint a' páva, midőn ez tollának örül, 's lábait 
látja meg, az első sorban ez a' fatális szó ütvén-meg fülemet: 

lyanykájával 
hol az itt megjegyzett a-nak röviden kellene hangzani, — és a' hom-
lokom 's birtokom, melly kedvetlen hangzású szó. 

A' Menüet' ideáját Bürgertól vevém, ki a' Sonetto' rímjeit a' Me-
nüetet tánczoló Ifjúhoz és leányhoz hasonlítja a' végelőtti (penulti-
ma) kiadás' Előszavában. 

Talán olly olvasó' kezébe akad az a'mit itt írok a'ki megért, és a'ki 
használni fogja azt a'mit itten léi." 

A Pandekták VI. kötetében a 148. fol.-ón Az ő képe című 
szonett keletkezéstörténeti háttere világosodik meg. Ka-
zinczy magyarázatából kiderül, hogy a vers első strófáját 
1811. április 30-án vetette papírra, a többi pedig „május' 
első napján" született meg. 

„Sophie 26dban Kázmérba ment. Én épületemnek azon szeglet szo-
bájában feküdtem, mellynek eggyik ablaka Toronya, másik ablaka 
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Ujhely felé nyílik, lábbal Toronya felé. A' vas kemencze 's könyves 
almáriomom mellett nyúló ajtó között Sophienak Klímesch által fes-
tett igen jól eltalált gyenge lány kori képe függ a' falon, úgy hogy 
midőn szemem' felvetem, legelébb is azt látom-meg; mert a' hajnal' 
fénye azt a' falat világosítja leginkább. így támada Sonettóm." 

Ezt a rendkívül pontos és részletes leírást a szöveg kialaku-
lásának ábrázolása követi : 

„Midőn a' Hajnal1 elveszi álmomat, 
a' fény orozva lebben rejtekembe,2 

Imádott kedves3 Kép, te tűnsz szemembe,4 

ah! 
's —— gyúladni5 érzem6 régi lángomat, 

újra 

Ez Ö! Ez Ö! kiáltom,7 's8 csókomat 
a' képnek9 hányom részegült hevembe? 
így szóllott, így járt, így mozgott! ölembe 
így süllyedt, elfogadván jobbomat! 

'S most ezzel folynak, mint eggykor10 vele 
a' titkos, édes, boldog suttogások, 
Vád, harcz, megbánás, új meg' új alkuvások11 

'S midőn ezt űzöm, mint eggykor vele, 
Kél a' nap,12 's13 bélő a' jaloux nyíláson, 
'S sugárival körülte glóriát von14 

A gondolati mozgásokról készült pillanatfelvételeket vé-
gül ismét kísérő kommentárok követik : 

1 (reggel) Hajnal 2(1) 's csak lopva csúsz még a' fény rejtekembe, 
(2) 's a' fény csak lopva csúsz még rejtekembe (3) a' fény orozva lebben 
rejtekembe, 3kedves [Beszúrás] 4te< tűnsz legott) mingy árt szemembe 
5gyúlasz<tod) gyúladni 6érzem [Beszúrás] 7<mondám)kiáltom 8's 
[Beszúrás] 9kép<re> képnek 10<hajdan> eggykor n ( l )<Per, béke, s' 
mindég új visszaalkodások) (2) <Panasz, csaták, frigy, 's új új forra-
dások) (3) <Panasz, harcz és új új alkudások) (4) Vád, harcz, meg-
bánás <'s új új alkuvások.) új meg' új alkuvások 12Kél <'s ím) a' 
nap, [A „Kél" a sor elejére beszúrva] 13's [Beszúrás] 14's <a' fej körül 
súgárzó glóriát von) 's sugárival körülte glóriát von 
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„Én az illy dolgozgatások' fenn tartását nem tartom haszontalanko-
dásnak. Ugyan azért írom által minden változtatás nélkül a' hol az 
eredeti papirost Pandectámba bé ragasztani nem lehet. Mit adnék ért-
té, ha Kisnek, Berzsenyinek, Virágnak dolgozásaikat úgy bírhatnám, 
mint a' Daykáéit bírom, és Szabó Dávidnak eggy darabját! Eggykor 
az öreg Rádaynál nézegettem így Raphaelnek eggy skizzét rézbe-
metszve. A' tisztelt Öreg a' Festéshez nem értett, 's ezt a' skizzet csak 
azért tartotta figyelemre méltónak, mert Lipsziai Correspondensze 
róla dicsérettel szóllott. D e én kértem az Öreget, engedné-meg hogy 
látása körül múlatshassak 's nézellhessem. Ott kerestem okait, miért 
igazított holmit Raphael az első rajzon." 

A Pandekták III. kötetében — kísérő megjegyzések nél-
kül — szintén olvasható egy jól ismert Kazinczy szonett 
„Báró Prónay Simonné; még akkor Hirgeist Niny. A' Mar-
git-szigetén, Pest mellett 1800, júl. 30. Széphalom, 1811, 
máj. 6." címmel a 196. v.-ón. A szonetteken kívül itt-ott ki-
sebb dalok, epigrammák szövegváltozatai is meglapulnak a 
nyomtatványok és a kéziratos kijegyzések sűrűjében. Ka-
zinczy rendszerint precízen jelzi a későbbi átdolgozás idő-
pontját és az esetleges címváltoztatást, a VI. kötet 147. v.-
óján pl. így: ,,A' Gratziákhoz. (1787 körül: Az áldozat — 
újra dolg. Széphalom 1810.)" Vagy: a 170. v.-óján az 1781-es 
keltezésű A' Telki-Bányai erdőben című vers esetében (ez 
másutt A' kakukhoz címen szerepel) tudatja az olvasóval, 
hogy az itt olvasható szöveget 1823-ban módosította. 
A Pandektákb&n található többi költemény (például III. к. 
152. f . : Az erdő, V. к. 138. f.: Dédács stb.) szembesítése 
ugyanezen versek más kötetekben (például Lyrai költések 
MTAK Kt К 622) felbukkanó szövegváltozataival minden-
képpen tanulságosnak ígérkezik. A gyűjteményes kötetekben 
lappangó variánsok regisztrálása a készülő Kazinczy-
kéziratkatalógus, a feltárt anyag rendszerezése és kiadása 
pedig a kritikai szempontokat érvényesítő, tudományos 
igényű szöveggondozás feladata. 

GERGYE LÁSZLÓ 
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MADÁCH IMRE LÍRÁJÁNAK 
KRONOLÓGIÁJÁRÓL 

A Madách-líra kronológiáját — 1864-ben kiadásukra ké-
szülve, Petőfi kétkötetes Összes Költeményeinek mintájára, 
szintén Emich Gusztávnál — maga a költő bontotta fel, 
ciklusokba rendezve át verseit.1 Noha e líra viszonylag gaz-
dag, egyenetlensége miatt ma sincs okunk újraértékelést in-
dítani ügyében : változatlanul a két főmű, Az ember tragédiája 
és a Mózes jobb megítéléséhez nyújtanak inkább adalékokat, 
mintsem önértéküknél fogva méltók az utókor figyelmére. 

Minthogy Madách nem volt elsőrendű lírai tehetség, 
jobbára filológusként alkotott mint költő is (ismeretes cédu-
lázó témarögzítése, átdolgozó hajlama, a baráti körben való 
recenzáltatás szokása), a kutatás két módszert is találhatott 
versei időhöz kötésére. Az egyik: a költeményekbe épített 
adatok, életrajzi adalékok megbízható pontossága, az él-
mény „eldolgozatlansága"; a másik: erős formakövető haj-
lama, amelynek révén a minta felkutatása datálási segéd-
eszköz lehet. Az előbbit már Voinovich Géza használta da-
tálásra ; az utóbbi segítségével, Arany-hatások kimutatásával 
Alexa Károly végezte el a Pusztai temetés időbeli körülhatá-
rolását.2 

1 A kiadás tervére lásd levelét Nagy Ivánhoz, 1864. február 17-di-
kéről, in: Madách Imre összes művei, s. a. r. Halász Gábor. Bp. 1942. 
11:937. (A továbbiakban: MÖM) A versek gyűjtőmappája, autográf 
versmásolatokkal: OSzK Kt. Fol. Hung. 1397. Innen, a nagyon ne-
hezen követhető kéziratokból közölte Halász Gábor: MÖM II: 
5 - 396. 

! Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája. Bp. 1922.' 
94—95. (a Borúra derű és az Otthon című versek datálásával); Alexa 
Károly: Arany és Madách (A Madách líra kronológiájához). ItK 
1968. 4 4 3 - 4 4 5 . 
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Az elmúlt években olyan alapvető életrajzi forrásközlések 
és -feldolgozások láttak napvilágot,3 amelyeknek segítségé-
vel, illetve adatbázisukról továbblépve, a két fenti módszer 
kombinálásával újabb Madách-versek időrendje állapítható 
meg, vagy legalábbis feltételezhető. Az elmondottakból kö-
vetkezik, hogy új adataink és következtetéseink az 1847 és 
1853 közötti pályaszakaszra vonatkoznak, amikor Madách 
— betegsége ellenére — meglehetősen aktív politikusi tevé-
kenységet folytatott Nógrádban, főbiztosként részt vett a 
forradalom és a szabadságharc helyi eseményeiben, menekü-
lőket bújtatott, átélte nővére, öccse, sógora és unokaöccse 
halálát, börtönbüntetést szenvedett és válságba került, majd 
felbomlott házassága — tehát igen sok dokumentálható 
életrajzi esemény zajlott körülötte.4 

Praznovszky Mihály — Az 1847. évi követválasztások 
Nógrádban című tanulmányában5 — tisztázta Madách Imre 
és barátja, Szontagh Pál szerepét az utolsó rendi országgyű-
lést megelőző helyi politikai csatározásokban. Ezzel meg-
erősítette korábbi kutatási eredményeinket egyrészt az 1847. 
január 28-án Csesztvén keltezett, nem autográf kéziratban 
fennmaradt, költői verseny keretében írt politikai program-

3 Madách Imre-dokumentumok a Nógrád megyei Levéltárban, ösz-
szeállította Leblancné Kelemen Mária. Salgótarján 1984.; Praz-
novszky Mihály: Madách és Nógrád a reformkorban. Salgótarján 
1984; Radó György: Madách Imre —életrajzi krónika. Salgótarján 
1987. A versek datálásához is felhasználható korábbi szakirodalmat 
összefoglalta Horváth Károly: Madách Imre. Bp. 1984. (Nagy ma-
gyar írók) 291—297. Közülük — a mi szempontunkból is — a leg-
jobb Balogh Károly munkája (Madách, az ember és a költő. Bp. 
1934.), aki a családi hagyományokat is felhasználhatta apjának, az 
Alsósztregován nevelt idősebb Balogh Károlynak, a költő unoka-
öccsének feljegyzései alapján. 

4 Az 1964 óta folyó életrajzi kutatások, amelyeket akkor Krizsán 
László és Szabad György indított el, éppen az 1848-as aktív szereplés 
ügyében hoztak döntő változást ismereteinkben, szétoszlatva a „be-
tegsége miatt nem vett részt a szabadságharcban'Megendát. Az 
1848/49-es tevékenység okmánytára: Leblancné: i. m. 99— 147. 

6 I. m. 159 -183 . 
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vers, a Szegény-dal szellemi hátországáról, amely a nógrádi 
ellenzék által 1846/47-ben létrehozott „szegény legény-társu-
lat"-hoz vezet el bennünket, és amelyet még az elmúlt év-
tizedekben is az irodalomtörténet játékos stílusgyakorlatnak 
vagy a betyártéma egyik feldolgozásának tekintett.6 Ponto-
sabban datálható az a Nógrádi Képcsarnok című, 46 epigram-
mából álló gyűjtemény is, amely Madách, Szontagh és 
Pulszky Ferenc közös munkája. A két példányban fennma-
radt és a Madách-autográfból közölt verseket a korábbi 
közlések tévesen 1844-re datálták, félreolvasva az utolsó 
számjegyet. (Hasonló módon tartották Az ember tragédiája 
megírásának Madách rögzítette kezdődátumát 1859. február 
14-nek, a helyes 17 helyett.) Az epigrammagyűjtemény azt a 
helyzetet tükrözi, amikor már ismertek a vármegye követ-
jelöltjei, s készülnek az új nádor, István főherceg látogatá-
sára — így a versek az 1847. augusztus 23-i megyei közgyű-
lés és az október 12-i látogatás közé keltezhetők; a szerzők 
a nádort kísérő br. Vay Miklós koronaőrnek ajánlották tré-
fás „segédanyagul" Nógrád bemutatására.7 

A három, disputákat folytató, egymás műveit és terveit 
megbíráló barát együtt szerepelt már Madách Szontaghhoz 
intézett, 1847. augusztus 12-iki csesztvei verses levelében, 
amely szintén kínál datálási adatot : 

Tudod még, „Estémet" milly rútul le rántád, 
Hogy csak számat tátva hallám criticádat, 
És minden pontjára most sem egyezek meg, 

6 Kerényi Ferenc: Madách Imre hagyatékának néhány filológiai 
problémája. A Nógrád megyei Múzeumok évkönyve IX., Salgótarján 
1983. 41—45. A kötetekben nem szereplő Madách-vers kézirata: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, kt. V-an. 1914. A két legutóbbi közlést, a 
téves értelmezésekkel lásd Miklós Róbert.- Madách Imre csesztvei 
évei. A PIM évkönyve. Bp. 1964. 137. és Alexa Károly: Szegény dal. 
It 1970. 4 4 7 - 4 5 1 . 

' A téves dátum a MÖM-ben is szerepel: 11:1184. A Nógrád Kép-
csarnok új kiadása, Praznovszky Mihály helyesen datáló előszavával: 
Salgótarján 1984. Nógrádi irodalmi ritkaságok 3. 
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Még sincsen közöttünk azért semmi méreg. — 
Pulszkyt, a nagy orrút, kit most simogattam, 
Azért még is bátran biránknak fogadtam . . .8 

A szóban forgó vers a Nyári estén, egy 23 négysoros strófából 
álló csesztvei életkép, amely eszerint 1847 augusztusában 
már nemcsak készen volt, de a baráti recenziókon is túl-
esett. 

Praznovszky adatai is segítenek közelebbi időhöz kötni 
Madáchnak azt a szintén Szontaghhoz intézett és rendkívül 
fontos 1847-es levelét, amelyben a költő először fogalmazza 
meg a forradalmi erőszak jogosságát : 

„ . . . mind inkább erősödöm régi hitemben, hogy csak véres út ve-
zetne boldogsághoz, és a franczia forradalom alatt is azok voltak a 
leg becsületesebb emberek, kik leg több vért ontottak."9 

(A gondolat szinte szó szerint tér vissza majd a Tragédia IX. 
színében, Danton szövegében és áthatja a Mózes szellemi-
ségét is.) A levél már országgyűlési követnek aposztrofálja 
Kossuthot (1847. október 18-án választották meg), a benne 
említett nógrádi közgyűlés november 15-én kezdődött, a még 
jövő idejűnek jelzett diéta november 11-én nyílt meg Po-
zsonyban. Az emlegetett éleshangú Kossuth-beszéd nem 
azonosítható egyértelműen: október 18-án is beszélt meg a 
következő estén is, amikor fáklyás-zenés üdvözlésre vála-
szolt. A levél tehát 1847. október 18. és november 11. közé 
datálható. A levél idézett gondolata villan meg a Madách 
egyik legjobb versének tekinthető Dalforrásban, pontosab-
ban az utolsó versszakban, ahol hazafias líráját a viharhoz 
hasonlítja: 

8 MÖM 11:979. és Staud Géza: Madách Imre összes levelei. Bp. 
1942. 1:142. 

9 MÖM 11:980 és Staud: i. m. 1:139. (Staud a levelet, mint Madách 
politikai visszavonultsága dokumentumát említi.) 
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. . . dúlni és enyészni 
Szeretne e szív vele. 
Nem is tudom, a felhő villámlott-e, 
Avagy lelkemben honfi dal terem, 
De azt tudom, hogy itt cserek dűlnek csak, 
És ez, és ez, hajh, nem elég nekem. 

A tartalmi ismérvek alapján a Dalforrást — kérdőjellel — 
1847 őszére keltezhetjük. 

1848 júliusában Madách fegyveres harctéri szolgálatra je-
lentkezett, de a vármegye - egészségi állapotára tekintettel — 
ez alól felmentette. Közvetlen frontélményei tehát nem voltak, 
a hadieseményekről azonban — a sajtóból, a nógrádi hon-
védek híradásaiból, továbbá családi forrásokból, a hadügy-
minisztériumban szolgáló Károly öccse, valamint a Görgey 
seregéhez csatlakozott, a tavaszi hadjáratban is részt vett má-
sik fivére, Pál leveleiből — folyamatosan és sokrétűen tájé-
kozódott. Erre főbiztosi munkájához is szüksége volt; tárgyi 
emléke pedig a családi levéltárban máig fennmaradt nagy-
számú forradalmi nyomtatvány (hirdetmény, hadijelentés). 
Nem érdektelen tehát elemzés alá vonnunk azt a versegyüt-
test, amelyet a korábbi irodalom - tartalmánál fogva — 
sommásan a forradalom és szabadságharc másfél évére kel-
tezett. 

A Nem féltelek hazám ! című verset első strófája segít időhöz 
kötni : 

Bár ellened tör frigye zsarnokoknak, 
Bár ellened tör irigy szolgahad, 
Földönfutó népek megostromolnak, 
Mint tengerár, megállsz, ha szikla vagy. 
Nem féltelek hazám! 

A nyitósor többesszáma, a nemzetiségekre tett utalás a 2 — 3. 
sorban (A civilizátor témájának indulatos előképe) 1849 
nyarára, az orosz támadás megindulására utal. Tudjuk, hogy 
Madách Imre „kiküldött választmányi tag" nemcsak akkor 

9 I t 91/2 
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kiadatlan versben, hanem a nyilvánosság előtt, egy Csesztvén, 
1849. június 6-án keltezett, öt nógrádi helységbe küldött Hír-
lelőben is mozgósított általános népfelkelésre.10 Harmadik-
ként valószínűleg ide vonhatjuk aNyúj tsunk kezet! című vers 
drámai egységfelhívását, amely a reformkori költészetben 
már-már közhellyé koptatott palota —kunyhó szembeállí-
tást áthidaló érdekegyeztetést a szabadságharc utolsó hetére 
(1849. június —augusztus) aktualizálja: „ . . . nem késő nyúj-
tasz még kezet . . . " (Kiemelések tőlünk — K. F.) 

A szabadságharc bukása utáni emberi-politikusi reagálást 
a történtekre az újabb dokumentum-közlések tisztázták, 
illetve megerősítették: Madách mint volt főbiztos, akinek 
feladat- és hatáskörébe tartozott a nemzetőrség felszerelése és 
ellátása, segített biztonságba helyezni a nógrádi nemzetőrök 
fegyvereinek egy részét, csesztvei birtokán bújtatta Gracza 
Antal és Záhony István felvidéki gerillavezéreket, amíg azok 
dél felé elmenekülhettek.11 A művész Madáchra Szilágyi 
Sándor füzetes vállalkozása hatott igen erősen: a Magyar 
emléklapok 1848. és 49Ъ6\ Az első füzet 1850. március 9-én, 
a második március 30-án, a harmadik április 7-én, a negyedik 
április 30-án, az ötödik bizonytalan időpontban, ápr i l i s -
májusban, a hatodik június 10-én jelent meg. Közülük csak 
az utóbbit lehetett postán, vidékre is küldeni, a többi csak 
kézről kézre terjedhetett.12 

A Magyar emléklapok hatása folyamatosan kimutatható, 
s valószínűleg már az Olvasóinkhoz című előszó zárómondata 
alkotásra ösztönözte Madáchot: „Munkáljunk tehát iro-
dalmunk érdekében minden oldalról egyesített erőkkel!" 
Az első füzetben jelent meg Sz. K. (Szász Károly) Görgei 
Artúr című verse. Abban a légkörben fogant, akár Vörös-

1 0Leblancné: i. m. 145—146. 
11 Leblancné: i. m. 153— 162. 
12 Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Bp. 1876. 

1 8 - 3 5 . 
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marty Mihály Âtokja., amely egyértelműen árulónak tekin-
tette a fegyverletétel végrehajtóját. A költemény nyomán 
Madách olajfestményt készített. A Görgey álma című képen 
a tábornok rémálma ellen védekezik: a szivárványhídon 
balról érkező hősöket jobb oldalt bitófák várják.13 A második 
füzet tartalmazta a Sajó álnéven író Jókai Mór novelláját, 
a Gábor Áronnak emléket állító Az érez leányt. Madách 
eddig 1848-ra datált verse, A tüzér meglepő motívumegyezé-
seket mutat az elbeszéléssel. Hogy a Magyar emléklapok 
hatását nem a filológia túlozza el utólag, azt a negyedik füzet-
ben, április 30-án megjelent Tompa-vers, A gólyához bizo-
nyítja, amelynek fennmaradt egy Madách másolta példánya, 
és amelyet — családi hagyomány szerint — azon frissiben, 
1850 májusában közölni szeretett volna Szécsényben lakó 
barátjával, Komjáthy Anzelmmel (a költő Komjáthy Jenő 
apjával), de a házigazdát nem találva otthon, annak asztalára 
írta föl a verset.14 Unokaöccse, a naplóíró Balogh Károly 
pedig arra emlékezett, hogy házivizsgáján szavalta Tompa 
közismert allegóriáját.15 

A Fogságomból három versből álló ciklusa (amelyet a 
szakirodalom egységesen datált 1853 tavaszára) tartalmi 
ismérvek alapján darabjaiban is időhöz köthető. Az első rész-
ben említett „két gyermek" 1853. április 7. előttre helyezi a 
megírást : Madách harmadik gyermeke, Borbála lánya ugyan-
is április 3-án született, és 7-én kelt Fráter Pálné levele, amely-
ben az a pesti Újépületben raboskodó apát tudósítja az ese-
ményről. A második rész emlékképei topografikus hűséggel 

13 Balassagyarmaton, magántulajdonban. Madách a festményt 
utóbb birtokszomszédjának, Paczolay Imre szügyi földbirtokosnak, 
volt honvédkapitánynak ajándékozta fogsága alatti baráti szolgála-
taiért. A festmény az ő leszármazottainak tulajdonában maradt fenn. 

14 Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez. Bp. 1898. 
11—12. Radó (i. m. 160.) félreértve közli a történetet, mintha ott 
másolta volna le a verset. 

15 Kerényi: i. m. 48. A házivizsga dátuma: 1856. július 26., vö. 
Radó: i. m. 2 1 9 - 220. 

9* 
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idézik fel Csesztvét, megírása „a próba napjának" nevezett 
hadbírósági kihallgatás (április 25.) és a május 2-i szabadulás 
közé tehető, míg a harmadik részt röviddel a szabadlábra 
helyezés utánra („Végre, végre megnyílt bör tönöm. . . " ) . 
A vers kétségei abból fakadnak, hogy a Pestre internált 
Madách ekkor már kézhez kapta felesége, Fráter Erzsébet 
április 26-i levelét, amelyben az asszony közölte, hogy férje 
elítélése vagy további bizonytalanság esetén visszaköltözik 
apjához, Biharba.16 

A Madách-versek másik csoportját azok a költemények 
alkotják — évkörünkön belül és kívül egyaránt —, amelyek-
nél az életrajzi adat, az irodalmi minta vagy egyéb utalás 
csak hipotézisekre elegendő. így például az Egy nyíri temetőn 
nagy valószínűséggel a család szabolcsi birtokainak felkere-
sésekor íródott, de ismeretlen időpontban. Talán 1845-ben, 
a bihari lánykérésről hazatérőben, amint azt Nagy Ervinné 
feltételezi.17 Mint ahogyan az Alföldi utazás viszonylag pontos 
indítása („Forró nyár közepén a nap délen állott, / Lány-
kámmal utaztam Alföld sík vidékén . . . " ) sem elégséges 
datálási következtetésekhez. Az alföldön című vers minden-
képpen 1849 utáni — benne „egy csonka i f jú" mesél a sza-
badságharcról — , s talán köthető ahhoz a szomorú szegedi 
úthoz, amikor 1850 februárjában meggyilkolt nővére,Madách 
Mária ingóságai ügyében utazott át az alföldön.18 Ugyan-
akkor igen erősen emlékeztet a Családi körre, amely először 
1851-ben, a Losonci Phönixben jelent meg. Érdekes feltéte-
lezés (de nem több) Horváth Károlyé, miszerint A halál 
költészete 1853 tavaszán vagy nyarán Pesten született, de 
a pozsonyi raboskodás topográfiai emlékeinek felidézésével.19 

16 A z említett forrásokon kívül itt még felhasználtuk Kamarás Béla 
cikkét: Adat Madách Imre hadbírósági ügyéhez. ItK 1965: 77—78. 

17 Nagy Ervinné: Tájábrázolás Madách műveiben. A Nógrád me-
gyei Múzeumok évkönyve XI., Salgótarján 1986. 188— 190. 

18 Leblancné: i. m. 1 4 7 - 151, 1 6 2 - 164; Nagy Ervinné: i. m. 191. 
19 Horváth: i. m. 137. Balogh Károly — és nyomán Radó — ha-

sonlóan hipotetikusan 1857-re tette megírását. 
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A Csak béke, béke változatlanul a reformkori küzdéseszmét 
hirdeti, a „S ti alkudoztok már a békeért" talán a magyar 
konzervatívok 1850. áprilisi felségfolyamodványára utal; 
a Hazaérkezéskor két lehetséges keletkezési dátuma 1843 
(mint azt Balogh Károly állítja), vagy 1853 (mint Palágyi 
Menyhért és nyomán Radó György gondolja) stb. 

Végül : a lírai életmű legjavát alkotó alsósztregovai versek 
esetében, amelyeket Balogh Károly is csak sommásan datált 
1856 és 1858 közé, a jövőben sincs a kutatásnak esélye a 
pontosabb időhöz kötésre. És nem is annyira az „oroszlán-
barlang" látványos, adatolható életrajzi eseményeinek hiánya 
miatt, de inkább annak a változásnak okán, hogy Madách 
költészete új alkotófázisba lépett. 1855. március 27-én 
Goethére hivatkozva írta Szontagh Pálnak: „ . . . minden 
szenvedély, minden érzés, minden ideál csak akkor lesz mű-
tárgyi, mikor megszűnt szenvedély, érzés és ideál lenni."20 

Az addigi, szinte a Tragédia-beli Ádámra emlékeztető, 
élményközeli lírai alkotásmód és ez az új (luciferi) nézőpont21 

egyaránt szükséges lesz az életpálya főműveinek megírásá-
hoz. Azokban a nagyobb terjedelmű versekben, amelyeket 
Madách utóbb a „Legenda és Rege" cikluscím alatt foglalt 
össze, a költő már szuverén módon kezelte a mítoszok és a 
világtörténet irodalmi nyersanyagát, s ehhez a romantika 
műfajai (a rege, a ballada, a románc, az életkép, a legenda) 
egyre kevésbé voltak alkalmasak. Miközben tehát az élet-
rajzi adatok mellett a literatúrai minták is eltűnnek a datálás 
eszköztárából, a versekben felvillanó egyes motívumok után az 
alsósztregovai magányos műhelyben már a világirodalmi 
rangú emberiségköltemény készülődik. 
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20 Mö II: 985. és Staud: i. m. 11:36. 
21 Kifejtett formában a Szontagh Pálnak írott, 1857. február 7-i 

verses levélben, MÖM 11:989-990. és Staud: i. m. II: 5 5 - 5 7 . 


