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Madách Imre -  Életrajzi krónika

Tolsztoj, Gorkij és Miczkiewicz után 
Madách Imre a negyedik európai 
író, akiről életrajzi krónika készült 
-  írja előszavában a szerző. Radó 
György munkája tehát tartalmát 
és módszerét tekintve nemcsak a 
magyar, de az európai irodalomtör
ténet-írásban is újszerű. Radó idő
rendben közöl minden nyomtatás
ban megjelent adatot, mely Ma
dách Imrével kapcsolatos. A  teljes
ségre törekvő gyűjtőmunka egyben 
az elszórtan közzétett részletek kri
tikai egybevetése is. Radó a fellelt 
adatokat a különböző közlések elté
réseinek ill., saját forráskutatásai
nak szűrőjén bocsátja keresztül. 
Az életrajzi adattár következetessé
get, s ma nem divatos elmélyülést 
kívánt a Madách-életrajzban. A  fi
lológia, az adatgyűjtés, a biográfiai 
kutatás presztízse, a kutatói ambí
ció, mely ilyen műveket szülhetne, 
az utóbbi évtizedekben egyre fo
gyatkozik. A  hallgatólagos literátus- 
köztudat sugallata releváns műnek 
kizárólag összefüggésekre rávilágító, 
társadalmi, eszmei mozgásokat, 
mentalitástörténeti összefüggéseket 
feltáró, ízlésalakító hatásokat vizs
gáló, életműben gondolkodó munká
kat tekint. Ezeknek az értékszem
pontoknak látványosan nem felel 
meg a Radó által választott műfaj. 
Ahogy a szerző írja, ez a gyűjte
mény egy tudományos igényű M a

dách-életrajz alapanyaga, előkészítő 
munkája csak. Mint ilyen, műfaja 
újszerűségén túlmenően is, színvona
las, a Madách-kutatásnak óriási 
segítséget nyújtó remek kézikönyv, 
s csak sajnálkozva gondolhatunk ar
ra, milyen nagy szükség lenne az 
irodalomtörténet, a történelem szá
mos területén hasonló igényességgel 
összeállított háttéranyagokra.

A  krónika adatai e majdani élet
rajzi elemzéshez többféle nézőpon
tot kínálnak. Egyik olvasatban a 
megyei politizálásban részt vevő, a 
szabadságharc után a szűk baráti 
kör magánéletébe visszavonuló, 
majd az 1861-es élénküléssel új len
dületet kapó köznemesi réteg egyik, 
közpályájában tipikus, műveltségét, 
igényességét tekintve átlag fölötti 
képviselőjének arcképét láthatjuk 
kirajzolódni. Egy másik szemlélő 
talán egy vidéki kúriáján élő csa
lád mindennapjait olvassa szere
tettel és érdeklődéssel, hiszen a kö
tet egy életformáról is tudósít, 
melynek eseménytelenségéből leg
feljebb egy jó ebéd, egy csibukozó 
meditálással töltött délután, egy 
kirándulás marad ránk. Kiindulha
tunk Madách nemzedékéből is 
(Petőfivel  egy évben született, 
nagyjából egyidős Jókaival, Arany
nyal, Gyulaival, Salamon Ferenc
cel, Greguss Ágosttal), nevelte
tésük, társadalmi helyzetük, iro
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dalomeszményük, de akár lélektani 
motívumaik összehasonlítására is 
módunk van. S láthatjuk, hogyan 
futott össze Madách írói pályája e 
nemzedék irodalmi életet formáló
irányító csoportjával, nyomon kö
vethetjük, hogyan fogadta be, is
merte el e kör a Tragédia íróját, s 
hogyan hozta meg számára az 1861- 
es év Arany barátságát is. A  széles 
köztudatban makacsul élő kép a 
borongós kedélyű, beteges, vissza
vonultan élő, magánykedvelő, el
rontott magánéletű íróról, szintén 
módosítható e krónika segítségével, 
ha húsvéti locsolkodásokról, ruha
cserélő játékos bohóságokról olva
sunk. Az erre érzékeny olvasó a 
megyei közigazgatás működési me
chanizmusának egy szeletére is rá
láthat: hogyan levelez és iktat a 
bürokrácia forradalmak és szabad
ságharcok idején is, hogyan foglal
kozik árvaügyekkel és hadiszállí
tásokkal egyaránt, ezáltal is bizto
sítva az élet folyamatosságát.

Mozaik -  bólint az olvasó, s 
reméli, pontos, hű, az esszéisztikus, 
regényesítő torzításoktól mentes ké
pet kaphat az itt felsoroltakról. Ez 
azonban téves fénytörés, e mű ma
ga is csak egy majdan összeálló 
mozaik egyik eleme. Hiszen az 
adatokból rekonstruálni kell egy 
életút, egy személyiség képét, s e 
rekonstrukció többet kíván adatok
nál. Olvashatjuk például, hogy M a
dách 1848 nyarán részt vett a nóg
rádi követválasztás lebonyolításá
ban, majd jelen volt Pesten a kép
viselőház megnyitásán. A  megyében 
végzett munkákról tudósító híradás
hoz hozzá kell tennünk informá
cióinkat a megye történetéről, a 
korteshadjáratról, hogy továbbsző- 
hessük gondolatainkat: mi módon 
befolyásolhatták e napok egy huszon
öt éves, politikai tanulóidejét élő fia
talember gondolkodását. Még in
goványosabb talajra merészkedik,

aki a pesti látogatás hatását próbál
ja felidézni. K ivel beszélhetett, ta- 
lálkozhatott a nem is oly rég még 
pesti egyetemista Madách, akinek 
a pesti fiatalság, a márciusi ifjak 
körében bizonnyal voltak ismerősei, 
mennyire hatott személyiségére, vé
leményére a forradalmas Pest és a 
megyei élet hangulati kontrasztja.

Maga az életrajz sem áll tehát 
össze pusztán adatokból, kockáza
tosabb, a tévedésekre több esélyt 
adó, félreértelmezések veszélyét rej
tő egyéb eszközök, források, sőt kö
vetkeztetések, hipotézisek felhaszná
lásától nem menekülhet meg a ku
tató. Az adattár támpontjai, cölöpei 
között már nem lehet a teljes eg
zaktság, az abszolút pontosság illú
ziójával kifeszíteni az összekötő 
hálót. Sőt, még azt az irodalomel
méleti dilemmát is figyelembe kell 
vennünk, hogy kétséges, nem in- 
díthat-e rossz ösvényre a művek 
elemzésében egy mégoly tudományos, 
mégoly szakszerű életrajz is, azzal, 
hogy összefüggéseket sejtet, melyek 
fontosságának, gondolkodásalakító 
erejének rekonstruálása szükséges, de 
kényes, kétes végeredményű fel
adat.

Az életrajzot megelőző fázisban 
az adatok összegyűjtése és sorrend
be állítása első megközelítésre mint
ha csak pontosságot, alaposságot, 
minden részletre kiterjedő figyelmet 
kívánna. Csakhogy az egymásnak 
ellentmondó források adatai között 
legtöbbször voksolni kénytelen az 
összeállító, az adatközlők nagy há
nyada komoly forráskritikát igényel. 
A  határvonal, melyen a krónikás
nak végig kell egyensúlyoznia, pil
lanatról pillanatra, forrásról for
rásra változik, módosul. Az abszo
lút szavahihetőség nyilván még a 
hivatalos okiratoknál sem vehető 
evidenciának, hiszen dátumelírások, 
névelírások ott is előfordulhatnak. 
Bizonyos, hogy Radó György gyűj
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tőmunkáját alapos elméleti meggon
dolások irányították, ezt mutatja az 
a tetten érhető önkorlátozó gesztus, 
hogy az egyes adatokhoz, életrajzi 
pillanatfelvételekhez fűzött kom
mentárok szinte kizárólag a for
ráskritika, forrásösszevetés területén 
mozognak, saját véleményét, véle
kedését elrejti az olvasó elől. Az 
önkorlátozásra annál inkább szük
ség van, hiszen a következetesség 
tiszteletreméltó ambíciója szükség
szerűen terem szélsőségeket is. Ha 
pusztán annyit tudunk meg, hogy 
Madách Imre 1861. április 13-án, 
szombaton, Pestről átment Budára, 

első kérdésünk csak annyi: „N a, és?” 
Ha megtudjuk, hogy 1837. de
cember 17. előtt a tizennégy éves 
Madách bolhacirkuszban járt, csó
válni kezdjük a fejünket, s kételke
dünk: vajon minden adat érde
mes-e a megörökítésre, nem csú
szik-e a kutató becsületes érdekte
lenségbe, ha megragad ezen a szin
ten. A  műfaj szabályai veszélyes 
örvénybe ránthatják az összeállí
tót, de a tudni nem érdemes ada
tok közlésénél csak az lenne rosz- 
szabb, ha mindjárt az adatokat az 
életmű egészébe illesztő, afelől ér
telmező koncepció kerekednék kö
ré. Radó György szerencsére nem 
magának igényli a fantázia jogát, 
pusztán a lehetőséget teremti meg 
mások fantáziájának.

Bár az életrajzi krónika főként 
segédkönyvnek, máshonnan szárma
zó információkkal kiegészítendő 
háttéranyagnak készült, mégis sok
szor marad kielégítetlen kíváncsiság 
az olvasóban, az adatok önmaguk
ban sokszor nem igazítanak el, fő
ként Madách személyes kapcsolatait 
illetően. Sréter M iklósról például 
többször esik szó, mindig mint az 
író egyik legbensőbb barátjáról, egy 
alkalommal azt is megtudjuk, hogy 
különc hírében áll. A  felsősztrego- 
vai birtokos okkal-joggal kelti fel

érdeklődésünket, de csak családjáról 
tudhatjuk meg, hogy a megye éle
tének tevékeny alakítói közé tarto
zott. D e éppígy Madách apósáról 
sem tudunk meg egyebet, mint 
hogy egymás után keresztvíz alá 
tartotta a Madách gyerekeket. Olyan 
életrajzi jegyzeteket hiányolok a 
kötetből, mely eligazítást adhatna 
azoknak az olvasóknak, akik nem 
segédkönyvként használják e mun
kát, akik Madách életének legalább 
a főszereplőiről szívesen olvasnának 
annyit, amennyi mondjuk egy le- 
xikoncikknyi terjedelembe belefér. 
Fráter Erzsi válásuk utáni hányó
dása, az adatokból is pontosan re
konstruálható anyagi lecsúszása ért
hetőbbé, jobban követhetővé vál
na, ha családjához fűződő viszonyát, 
illetve családja anyagi állapotát 
legalább utalásos információk útján 
ismerhetnénk. Az is könnyíthetné a 
laikus olvasó dolgát, ha bőbeszé
dűbbek lennének az évenkénti idő
rendi táblázatok, melyek megelőzik 
a Madách-életrajz adatait. Ha né
mileg részletesebben informálódhat
nánk az 1823-as nógrádi engedetlen
ségi mozgalomról, a megye forrongó 
hangulatáról, az egész országot be
járó botrányról, némi képet nyer
hetnénk: hol, milyen légkörű, mi
lyen politikai beállítottságú köz
életben kezdett politizálni az alig 
húszéves Madách.

Természetesen az irodalomtörté
nésznek, általában a kutatónak 
minden egyes esetben el kell dön
tenie, kinek ír: azaz szakmai kö
zönségre, a tárgyalt témát alapjai
ban ismerő olvasókra számít, vagy 
laikusokra. Mivel jelen esetben az 
összegyűjtött adatok forrásértéke, 
az irodalomtudomány oly sok terü
letén fájóan hiányolt, jól forgatható, 
alapos segédkönyv megszületése a 
reveláló erejű, ez a kutatók számá
ra nyújtott kétségtelen nóvum meg
engedné a szerzőnek azt a luxust,

91



hogy a laikusokra is gondoljon. Cse
kély engedmények (pl. lexikonfe
jezet csatolása, illetve a kevéssé is
mert megyei események nem pusz
tán adatszerű rögzítése) is jól egyen_ 
gethetnék a könyv útját valamivel 
szélesebb olvasórétegek felé.

A  forrásjegyzék mutatja, hogy 
Nógrád megye sokat és tevőlegesen 
vállal a Madách-filológia, Madách- 
életrajz, a helytörténet fehér folt
jainak eltüntetéséért, e kötet is a 
Balassi Bálint megyei könyvtár ki
adásában jelent meg. Madách szü

lőföldje méltó örökös kíván lenni. 
E  tiszteletreméltó törekvés és a mű 
magas színvonala megkövetelné, 
hogy a kötet kiállításában, külsejé
ben is kiállja a próbát. Sajnos, 
azonban mind tipográfiáját, mind 
nyomdai kivitelezését tekintve 
igénytelenre, csúnyára sikeredett a 
zavaró sajtóhibáktól hemzsegő kötet. 
K ár igénytelen kivitelezéssel veszé
lyeztetni az ambíció és a mű hitelét.

K O L T A  M A G D O L N A
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