
életét ; leginkább tiszteletreméltó vonása pedig, hogy a hősén túl élesen 
világlik ki a szerzőnek jelleme is, egy önfeláldozó testvérnek képe, aki 
életéből sok-sok időt és munkát áldoz azért, hogy bátyjának élete útját 
tűrhetőbbé, elviselhetőbbé tegye. Munkájának alapgondolata is az, hogy 
Ady egyéniségét közelebb hozza az olvasóhoz, emberileg érthetőbbé tegye. 
Ezeket elörebocsátva, meg kell állapítanunk, hogy eredménye is ez. A köz
tudatban élő sok kósza adat után itt Ady Endrével nem mint titánnal, 
nem mint örökké átszellemült «hejehujas» zsenivel, hanem minden túlzás 
kerülésével, mi?it mindennapi emberrel találkozunk, akinek egyénisége 
•előttünk bontakozik ki, élete előttünk, közelünkben játszódik le. És ez a 
kép, épen írójának elfogulatlansága miatt, sok árnyékvonásával, sötétebb 
színeivel is rokonszenvesebb, mint az adyskodó üres rajongások — mert 
igazabb. 

Az életrajz tizenöt fejezeten át a szó legpontosabb értelmében élet
rajz marad. Ismétlem, a könyv szép — de az élet, amelyet rajzol, nem az. 
Nem volna helyénvaló kiélezni épen a könyv kapcsán a költő ellen a Léda-
és Hatvány-ügyeket. A könyvet a testvéri szeretet sugallta és adatait cél
jával ellentétesen fölhasználni, mikor a könyvről szólunk, nem szabad. 
A kép így is sivár: félbenmaradt tanulás, energiátlan hányattatás, egy 
beteges idegzet lassú elpetyhüdése, a Lédával való viszony, ital és nikotin, 
lues, egy már-már csak dacból eredő szerencsétlen házasság, Hatvány sze
repe, anyagi viaskodások — egészen addig a pontig, amikor a költőnek 
minden akaratereje, önuralma és beteges hajlandóságaival szemben való 
ellenállása megtörik : ez a tartalom. Sok mindent megértet, amit e nélkül 
máskép látunk. Üdítő részletei ennek az életnek alig vannak; még a 
gyermekkori emlékek közt is kevés. Melegekké teszi azonban őket helyen-
kint a testvéri szeretet, egy édesanyának megható gyöngédséggel rajzolt 
képe, a közvetlen hang és az írói művészet és tapintat. Nem élesedik ki 
belőle a költő kialakulása, irodalmi szerepe, de hiszen ez nem is célja az 
írónak. A maga szempontjából egészet, a mi szempontunkból jót adott. 

G Á L O S REZSŐ. 

Balogh Károly: Madách Imre otthona. Bpest. É. n. Athenaeum. 
K. 8» 90. i 

Ezzel a címmel egy nagyon bájos könyv jelent meg a napokban. 
Tartalmát címe mondja el. Csak azzal kell kiegészítenünk, hogy a költő
nek épen abból a korából, életének körülbelül utolsó tíz esztendejéből, 
közli intimitásait, melyben hatalmas müvének előkészítésével s megírásá
val foglalkozott s melyben költői diadalát aratta és élvezte. 

A közlésre az írók családi körülményei nyomják rá a hitelesség bélye
gét. Mert két íróval van dolgunk. A közreadó atyja, mint unokaöcs, a 
nagy költő házánál nevelkedett, kortársával, a költő fiával, Madách Aladár
ral. Visszaemlékezéseket írt ifjúkori benyomásairól, s fia, kinek neve a 
címlapon áll, ezekből válogatta össze a .Madáchra vonatkozó részleteket. 
Ezeket a kegyeletes fiú és rokon szószerint közli atyjának hagyatékából és 
saját fogalmazása kiegészítésekkel fűzi szerencsés egésszé. 



Ez a könyv a nemes lelkek ölelkezése. A fiú, mintha az apának tol
lával írt volna'; viszont az apa magán viseli a költő nagy szellemének 
illetését. így egyszerre két finom stilisztával ajándékozza meg a memoár
irodalmat. És nagy csomó olyan gyöngéd vonással, mellyel gazdagítólag egé
szíthetjük ki a költő nemes portréját. A nevelésére reáhízottakkal szemben 
való viselkedésének keménységéből látjuk lelkének acélos veretét; bizal
mas együttéléséből szívének melegségét; éteterejének utolsó felvillanásá
ból, mellyel anyja kezére búcsúzó csókját oda lehelte, forró háláját és 
szeretetét anyja, az ugyancsak keménykötésű nagyasszony, Majthényi Anna 
iránt. Magunk elé állítja a költőt, aki hatalmas müvén dolgozva, lakosz
tályába zárkózik el s még a közös étkezéseknél is az Ember tragédiájá-
nak sorai zsonganak fülében. Látjuk lelkének fölemelkedését a családi 
romok közül, megerősödését s szellemi tusakodását, majd férfias örömét 
s megújuló életkedvét a sikerek után. 

A könyvnek minden sorát a diszkréció előkelő finomsága jellemzi. 
Érdekes és tanulságos összehasonlítani az u, n. Imre-dombi nyaraló tervez-
getésének ismertetését azzal a motiválással, amelyben Palágyi kísérli meg 
a diszkréció fátylának szakgatását. 

Irodalomtörténeti vonatkozásain fölül mint korkép is becses adalékokat 
szolgáltat a mult század derekának vidéki úri életéhez. Szépanyáink köze
lében érezzük magunkat, körülvéve szobáik szekreterjétől és vitrinjének 
csecsebecséitől és a nemesi házak tisztes szokásaitól. Es akik talán meg-
teledkeztek volna róla, azt is megtanulhatják, hogy akkor mindennapi szóra
kozása volt minden jóravaló úri háznak a könyv s gazdasági gondjaik s 
férfias mulatozásaik mellett ráértek egy igen magas színvonalú nemzeti 
irodalmat nemcsak termelni, hanem fenntartani i s . . . . 

Újat nem igen kapunk szerzőinktől, de elolvasásuk után mégis 
élesebben látjuk mindazt, amit idáig is tudtunk a nagy költő-filozófusról. 

MITROVICS G Y U L A . 

Madách: Az ember tragédiája. Első szövegkritikai kiadás. Sajtó alá 
rendezte Tolnai Vilmos. A Napkelet könyvtára 1. Bpest 1923. 8-rét, 2f)6 1. 
— Második, javított és bővített kiadás. 1924. 

A Magyar Irodalmi Társaság Madách születésének századik évfordu
lóját avval ünnepelte meg, hogy az Ember tragédiájának első szövegkritikai 
kiadását adta a közönség kezébe. Az eddigi kiadások mind részben hibás, 
részben hiányos szöveget tartalmaznak; valamennyi közt a legjobb a Mészöly
féle (Rózsavölgyi 1922), mely hü mása a még a költő életében megjelent 
1863-inak, csakhogy ez sem mondható a költemény tökéletes szövegének. 
Ez új kiadás is ezt veszi alapúi, de figyelemmel van az eredeti kéziratra s 
az első, 1861-i kiadásra, s így az 1863-inek sok sajtóhibáját megigazítja, 
kijavítja a helytelen írásjelzésből támadt versbeli hibákat s a hiányzó 663. 
sort is helyére iktatja («A milyen édes kebleden pihenni»). A szöveg két, eddig 
meg nem jelent sorral is bővült, melyek sem a kéziratban nincsenek kihúzva, 
sem Aranynak nem volt kifogása ellenük, mégis a szedő figyelmetlenségéből 
kimaradtak, s Arany a javításkor, nem vette észre (Paris, 2164. b.: «Nem 



gondolok nevemmel, legyen átkos» és 2287. b. : «E guillotine is szinte hall
gatózik))); az első szedéskor így kimaradt 17 sor, de Arany ezt idejekorán 
meglátta és a szövegbe iktattatta (Az űrben 3649: «Csak addig fáj » 
3665-ig: «Elöbb megvolt az — —»). Ily módon a mostani kiadás hü, helyes 
és teljes szöveget ad. 

A lapalji jegyzetekben fel van tüntetve a szöveg teljes kialakulása, 
azaz minden változás, melyet Madách tett rajta, részben önmagától, részben 
Szontagh Pál figyelmeztetésére ; továbbá Aranynak valamennyi javítása és 
változtatása; híven mutatják ezek azt a szerető gondot, finom nyelvbeli és 
verselési érzéket, mellyel a remekmű apró szeplöit elsimította. A kiadó igye
kezett a törlések, átírások és vakarások alól kibetűzni az eredeti, első fogal
mazást s ez a legtöbb esetben sikerült is. A jegyzetek közlik továbbá szó 
szerint Arany megjegyzéseit, melyeket levélben közölt Madách-csal s a lap
széli jegyzeteket és jeleket is, mellyel a szöveget kísérte; ide tartoznak Szász 
Károly figyelmeztetései is, amelyeket Madách a második kiadáskor részben 
szintén számba vett. 

A bevezetés elmondja a szöveg történetét s a kiadásban követett eljá
rást. A függelékek közlik a szövegre vonatkozó irodalmat és Madáchnak Arany 
figyelmeztetéseire tett észrevételeit, melyek eddig nyomtatásban nem jelentek 
meg. A költő életére vonatkozó időtábla áttekintést ad az életrajzi adatokról. 

Ily módon ez a centennáris kiadás kifogástalan anyagot nyújt annak, 
aki a szöveggel tudományosan foglalkozni akar. A vállalat sikerét mutatja, 
hogy a karácsonyi vásárra készült könyv négy hét alatt teljesen elfogyott 
s egy második (javított és bővített) kiadást tett szükségessé. 

K. K. J . 


