
Kritikai észrevételeim mit sem von
nak le a kopácsi énekeskönyv iroda
lomtörténeti és folklorisztikai értéké
ből, örömünkből, hogy végre a teljes 
anyag megjelent; inkább csak arra mu
tatnak, milyen sokat fejlődött az elmúlt 
két évtizedben a kéziratos közköltészet 

Egyre vaskosabb kötetek mutatják, 
mekkora lehetőségeket rejt magában a 
Madách-kutatás egy-két évtizede tartó 
„neopozitivista" szakasza. Hatalmas 
mennyiségű, eddig senki által el nem 
végzett forráskiadó munkát hagytak 
már sikerrel maguk mögött a nógrádi 
Madách-filológusok, Leblancné Kele
men Mária vezetésével, az állandó lek
tor és pesti összekötő Kerényi Ferenc 
folyamatos közreműködésével. 

Az újabb forrásgyűjtemény - minde
nekelőtt a tárgyi magyarázatok helykí
mélő visszautalásain keresztül - elvá
laszthatatlanul kapcsolódik az első kö
tethez: „kiegészíti, folytatja - ahogy a 
Bevezető is megjegyzi - az 1984-es do
kumentumkötetet, színesíti, gazdagítja 
a Madách Imréről, a Madách-családról 
kialakult képet". 

Ugyanakkor a szerkezeti felépítést 
illetően a második kötet szigorúbb el
vekhez ragaszkodik, mint az első. Ott a 
hármas felosztás az iratok kronológiá
ján alapul: az 1816-1834, illetve az 
1842-1864 közötti éveket felölelő első 
két részben a Madáchtól származó, a 
rá, illetőleg a családra vonatkozó doku
mentumok elegyesen követik egymást. 
A harmadik rész anyaga (1867-1868) 
pedig az utóéletre vonatkozik. Az 1984. 
évi kötet mintegy rekonstruálja a doku
mentumok segítségével Madách Imre 
tevékenységét a vármegye közéleté

kutatása. Csöbrös István katonaköny
vének kiadása a hazai folklorisztika 
tevékeny és eredményes részvételét jel
zi e szakterületen, s a további össze
hangolt munka szükségességét bizo
nyítja. 

Küllős Imola 

ben, 1848-as szerepét, meghurcoltatá
sát, újbóli aktivizálódását a hatvanas 
évek elején, házassága és válása törté
netét stb. A válogatásnak dramaturgiája 
van: a legfontosabb iratokat emeli ki, 
melyek a döntő fordulatokról adnak 
számot, exponálják a konfliktust és 
krónikásai a megoldásnak. Emögé pe
dig felvázolja a gazdaságtörténeti hát
teret: a 19. századi középbirtok irat
anyagát, a perek, adósságok, betáblá-
zások szövevényét és az úrbéri kárpót
lás fő dokumentumait, ami utóbbi már 
e történeti küldetését betöltő birtokfor
ma végleges felszámolásának kezdetét 
jelenti. 

Az új, 1993. évi kötet a gyűjtés spekt
rumát az ország más közgyűjteményei
re is kiterjesztette. Elsősorban az Or
szágos Levéltár Madách-levéltárának 
anyaga az, ahonnan további nagy 
mennyiségű forrás előkerült. Az adat
tárnak a dokumentumok mintegy fe
lét tartalmazó első része a korábbi kö
tet anyaggyűjtési elveinek megfelelően 
állt össze. Ez foglalja magában a (leg
alább részben) Madách-autográfokat 
és a közvetlenül Madáchra vonatkozó 
iratokat. Itt kapnak helyet irodalmi 
működése elismerésének dokumentu
mai is. Az itt közölt források élesen 
elkülönülnek a második résztől, amely 
a családtagokra és a Madách-birtok 
utóéletére vonatkozó archív anyagok-
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ból válogat, illetve a harmadik rész 
regesztáitól, amelyek elsősorban a bir
tok életének primer forrásairól készíte
nek leltárt. 

Ez a mostani kötet a nagyregény tech
nikájával építkezik. A szerkesztő nem a 
drámai fordulatok kiemelését tartja 
szem előtt, hanem, lassan múlatva az 
időt, nagy részletező kedvvel mutatja 
be a Madách-családregény mellék- és 
epizódszereplőit, az egyes eseménye
ket több nézőpontból, több résztvevő 
elmondása alapján is megvilágítva. 

Eléggé nem hangsúlyozható érdeme 
a kötet összeállítóinak, hogy felismerték 
az anyag modell-értékét. Nagy teret en
gedtek a birtokra vonatkozó dokumen
tumoknak, amelyek segítségével kiraj
zolódik előttünk egy átlagosnak mond
ható vármegyei középbirtok mindenna
pi élete, a szétaprózódás és végleges ide
gen kézre kerülés százados folyamata. 

A dokumentumközlés alapvetően 
átgondolt elvei és működőképes gya
korlata követendő például szolgálhat
nak az efféle kiadványokhoz. Ezért 
megéri bővebben szólni a szövegköz
lésről, tekintettel nemcsak az erények
re, hanem az esetleges fogyatékossá
gokra is. 

Az egyes dokumentumok közlése
kor az irat sorszáma után mindig szer
kesztői cím következik, nem ritkán 
több sor hosszúságban, amely a leg
fontosabb neveket és a tárgyat tartal
mazza. E megoldás előnye, hogy ezál
tal a tartalomjegyzék mintegy regeszta-
gyűjteményként is használható. A köz
vetlenül az irat után elhelyezett ma
gyarázatok között elkülönítve találha
tók a jelzetre, a keletkezéstörténetre vo
natkozó információk, illetve a tárgyi 
magyarázatok, valamint az esetleges 
magyar fordítás. 

Üdvözlendő a betűhív szövegköz
lés, hiszen alighanem megoldhatatlan 
nehézségeket vetett volna fel a három
nyelvű, számtalan különböző helyesí-
rású kéztől származó szövegkorpusz 

egységes emendálásának a vállalása. 
Ezen túlmenően a közlés némiképp az 
irat írásképét is visszaadni igyekszik. 
Ennek megfelelően a szöveg közé ékelt 
textológiai információk között a törölt 
szövegrészek szögletes zárójelben, 
szaggatott vonallal áthúzva olvashatók 
(pl. 39. sz. irat). E szokatlan - bár nem 
példa nélkül álló - megoldás ebben a 
kötetben, ahol főleg kevés javítást tar
talmazó tisztázatokat közölnek, elfo
gadható, bár követésre nem javasol
nám, rugalmatlansága miatt. Többszö
rös áthúzásokkal tarkított fogalmazvá
nyok esetében aligha alkalmazható. 
Azonban meg kell említeni, hogy a 
tipográfiai hűségre való törekvés nem 
következetes, hiszen például - amint 
arra a bevezető kitér - „ahol az erede
ti szövegben szavak, évszámok fölött 
rövidítésjel található, ott a szavakat, 
évszámokat félkövér betűvel jelöljük". 
E megoldás elve nyilvánvalóan nem 
ugyanaz, mint az előzőé, hiszen a sajá
tos íráskép megőrzésére egyezményes 
szimbólumot használ. Következete
sebb lett volna, ha reprodukálják az 
évszámok, a német szavakban össze
vont 'mm'-ek, a latin rövidítések stb. 
felett a vízszintes vonalat. A betűhív 
közlésnek megfelelően a hibás vagy 
különösen szokatlan szóalakoknak 
csak a tenyéré hívják fel a figyelmet. 
Elfelejtkeztek ugyanakkor e szövegkö
zi jelek egységesítéséről: '[sic!]', '[!]' és 
'(!)' egyaránt előfordul. 

Az eljárás, amely a szövegben fellel
hető rövidítéseket illeti, nem követke
zetes. A nyolcéves Madách latinul „An-
nor. 8." (2. sz. irat), a tízéves viszont 
,,An[norum] 10" (3. sz. irat), vagyis az 
egyik esetben fel van oldva a rövidítés 
(és talán elsikkad a pont) a másik eset
ben nem. Ugyanerre még egy példa: 
„1848k évi Decemb. 5én B. Gyarmat, 
tart. Váljasztmányi] Ül[ésben]" (24. sz. 
irat). Mivel van rövidítésmutató, cél
szerű lett volna minden rövitítést ott 
feloldani. Még néhány észrevétel ez 
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utóbbihoz, a kötet első néhány iratának 
alapján: nincs feloldva: „pt" - pengő 
forint (10. sz. irat); „mk." - maga kezé
vel (10. sz. irat); „szbirája" - szolga-
bírája (10. sz. irat); a „T. N. Vármegye" 
(13. sz. irat) a rövidítésjegyzék alapján 
„Tekintetes Nemes"-nek olvasandó: 
ennél valószínűbb a Tekintetes Nógrád 
olvasat. 

Mindazonáltal a kötet egészére a 
megbízható szövegközlés a jellemző. 
Ennek az ellenkezője volna meglepő 
annak ismeretében, hogy a német és a 
latin nyelvű dokumentumok szövegét 
leíró és fordító szakemberek, Rákóczi 
Katalin és Oborni Teréz munkáját Mól
lá y Károly, Soós István és Fazekas Ist
ván lektorálta. 

Mindent egybevetve: a néha szára
zon unalmas és körülményesen fogal
mazott dokumentumok nagyon is ér
dekfeszítő és olvasmányos kötetté áll

nak össze. A Madách-dokumentum-
gyűjtemények igazi tudományos érté
kei akkor fognak megmutatkozni, ami
kor a hely-, had- és gazdaságtörténet itt 
közzétett forrásait a tulajdonképpeni 
eszme- és irodalomtörténeti kutatás 
integrálni fogja. Remélhetőleg nincs 
messze az az idő, amikor a Madách-
filológia szívós aprómunkával felhal
mozott részeredményei hatást fognak 
gyakorolni a Madách-kutatások legsú
lyosabb kérdéseire is. Felbecsülhetetlen 
lehetőségeket rejtenek magukban e do
kumentumok, hiszen azt a mentális és 
gazdasági közeget, a 19. századi vár
megye világát tükrözik, amely világ 
Madáchnál is - akárcsak Kölcsey eseté
ben - a gondolkodás (és ennélfogva a 
művek) legmélyebb és mindmáig a leg
inkább feltáratlan egzisztenciális fun
damentumát képezi. 

Gángó Gábor 
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