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Cherchez la femme! – ahogy a francia mondja. Keresd a nőt, 
az asszonyt mint minden probléma előidézőjét. Amíg 
a francia politikus, rendőrminiszter Joseph Fouché szál-
lóigévé vált mondata szerint minden baj mozgatórugója 
a nő, addig az irodalom terepén a nőkben a múzsát kell 
keresnünk. Itt csak egy mondat erejéig jegyezném meg, 
hogy Fouché a korszak egyik leggátlástalanabb politiku-
sainak egyikeként írta be magát a történelemkönyvekbe. 
A keresd a nőt elve azonban megjelenik a 20. századi 
magyar szépíróinknál is. Ezért talán a francia cherchez la 
femme magyar megfelelőjének tekinthetjük a „Ha nem vol-
nátok ti” idézetet. Kosztolányi Dezső tollából származik 
a mondat, amit a költő, író egyik utolsó szerelmes verse-
ként tart számon az irodalomtörténet. 

De vajon mit is jelentettek Kosztolányi számára a nők? Az irodalomtörténész 
Bíró-Balogh Tamás erre keresi a választ, egészen pontosan Kosztolányi Dezső utol-
só szerelmének ered a nyomába. Az utolsó nagy szerelemről mind az irodalomtudo-
mány, mind a kortársak hallgatnak. Kosztolányiné Harmos Ilona a tőle megszokott 
pikírt stílusban, utólagosan megkonstruálva ír a sokáig névtelenségbe burkolózó 
szeretőről. Bíró-Balogh ezt a homályba burkolózó asszonyt, Radákovich Máriát és 
Kosztolányi a nővel való viszonyát helyezi kutatása fókuszába. Kutatásainak ösz-
szegzéseként a „Ha nem volnátok ti” – Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei című kötet 
2019-ben jelent meg a Jaffa Kiadó gondozásában. Az érdeklődő olvasó első nekifu-
tásra feltehetné a kérdést, hogy Bíró-Balogh vajon mit tud hozzátenni Kosztolányi 
Dezsőről meglévő tudásunkhoz Arany Zsuzsanna vaskos Kosztolányi monográfi-
ája1 és Nyáry Krisztián populárisabb2 munkáihoz képest? Vajon tud-e új eredmé-
nyeket prezentálni a témában jelen kötet szerzője? 

Bíró-Balogh 2018-ban ismerte meg Kosztolányi Dezső és Radákovich Mária 
levelezését. Az irodalomtudomány számára ez idáig ismeretlen levelek gondo-
zására, publikálására kapott felkérést. A könyv – a szerző bevallása szerint – tu-
lajdonképpen egy hosszú tanulmánynak indult: Bíró-Balogh eredetileg csak egy 
bevezető tanulmány írására vállalkozott, s ebből született meg a kötet. A munka 
292 oldalon, 13 fejezeten keresztül tárgyalja Kosztolányi Dezső és utolsó szerelme 
történetét.

1 ArAny, 2017.
2 nyáry, 2013.
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A kötet két részre osztható: a szerző elsőként a történeti szálat bogozza ki, majd 
pedig a leveleket teszi közzé. Társadalomtörténészként mind a két nagyobb egység 
különösen érdekes volt számomra. Mi több, a mikrotörténet híveként nagy lelke-
sedéssel olvastam Radákovich Mária életútjának rekonstruálását, amely lehetséges 
válaszokat kínál Kosztolányi és a Mária szerelmi kapcsolatáról.

Bíró-Balogh egy városi legenda megcáfolásával kezdi a könyvet. A korabeli né-
zet szerint Radákovich Mária a korszakban híresnek számító ügyvéd, Vas Gereben 
rokona volt. Bíró-Balogh azonban feltárta, hogy ez nem igaz, ugyanis Vas Gereben 
ellopta Radákovich Bódog, Mária nagyapjának hivatalos okmányait, annak érdek-
ben, hogy a szakmailag érvényesülni tudjon, mivel nem rendelkezett a megfele-
lő iskolai végzettséggel. A korszakban könnyű dolga volt mind az okirathamisí-
tóknak, mind pedig a pitiáner csalóknak. Ennek hátterében az is állhat például, 
hogy 1879-ig Budapesten csak elméletileg létezett bejelentési kötelezettség. Ennek 
következtében sok személyazonosság nélküli egyénnel találkozhattunk a város 
utcáin. Ez a nagyvárosi személytelenség pedig bűnre csábította a marginális zó-
nában rekedteket, és megfelelő táptalajt biztosított a különböző bűncselekmények 
elkövetéséhez. A városban tehát nagyfokú volt az átjárás, és bárki kiadhatta magát 
bárkinek. 

A mítosz megdöntését követően a Radákovich család történetét tárja fel Bíró-
Balogh. Radákovits Gyuláról sokat cikkeztek a korabeli lapok. A tisztviselő egy iga-
zi gavallér hírében állt, aki többször próbálkozott öngyilkossággal is. Fusch Lajos 
Takarékpénztár igazgató lányát, Fusch Olgát vette feleségül. Két leányuk született. 
A sors fi ntora, hogy Radákovits Gyulával ugyanaz történt, mint az édesapjával: 
visszaéltek az érettségi papírjaival. Radákovits Gyula 1913-ban lett öngyilkos. Ez 
hatással volt a családra mind érzelmi, mind anyagi szempontból. A korszakban 
a félárva vagy árva gyerekek rosszabb esélyekkel indultak a házassági piacon. 
Nemtől függetlenül „csökkent” az apa nélkül maradt gyermekek „értéke”. Mária 
esetében is érződik ez a jelenség, ugyanis az édesapa halála után az édesanya egye-
dül már nem tudott olyan magas szintű, minőségi oktatást biztosítani a lányainak, 
mint amihez korábban hozzászoktak. Azt gondolom, hogy ebben a részben min-
denképp érdemes lett volna a család társadalmi közegét és beágyazottságát meg-
vizsgálni, ezzel kontextualizálva és a korszak viszonyai között értelmezve a család 
történetét. Történészként különösen fontosnak tartanám annak pontos jelölését, 
hogy milyen korabeli forrásokat, levéltári anyagokat használt a szerző. Bár a szö-
veg alapján a dokumentumok használata egyértelmű, a teljes munkára jellemző 
a hivatkozások hiánya. Ám hangsúlyozom, nem történeti munkát tart kezében az 
olvasó. 

A könyv külön érdeme, hogy a szerző szinte észrevétlenül váltogat az idősí-
kok között és kapcsolja egyik főhősének történetét a másikéhoz, s éppen ezért nem 
zavaró, hogy egyszer Máriáról, másszor pedig az édesapjáról ír Bíró-Balogh. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy egy családfát ábrázoló melléklet hasznos lett volna, s 
megkönnyítette volna a történetszálak követését.

Mária tehát már Kosztolányi előtt is „létezett”. Bíró-Balogh kötetében egy pon-
tos és körültekintő életútelemzést olvashatunk. A kis Mária tanulmányai miatt 
Budapestről Szentgotthárdra került, majd Sopronban tanult tovább egy apácazár-
dában. Ezek az évek meghatározták későbbi életét és az íróval való kapcsolatát is. 
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A család anyagi körülményei miatt a fi atal lány érettségi után gyógyszerészgya-
kornok lett. Majd egy év múlva férjhez ment a tengerész Papp Oszkárhoz, akivel 
jómódban éltek. Házaséletet azonban nem éltek egyetlen fi uk születését követően. 
A korabeli értelmezés szerint azzal, hogy édesanya lett, Mária beteljesítette női 
princípiumát. Az asszony azonban ismerkedni kezdett más férfi akkal, akikkel el-
feledett nőiességét is megélhette. A kötet ezen a pontján Mária is megszólal egy 
interjú formájában. A könyv egyik hiányossága, hogy nem refl ektál egy-egy forrás 
keletkezésének körülményeire. A könyvnek ezen a pontján még nem tudjuk meg, 
hogy ki, mikor és mi okból készítette Máriával az interjút.

Bíró-Balogh a kötetben a storyteller pozícióját veszi fel, s emiatt szövege időnként 
olyan érzést kelt – miközben lépésről lépésre egyre előrébb jutunk a történet megis-
merésében és feltárásában – mintha egy krimit olvasnánk. Irodalmi „szappanope-
ra” – a szó pozitív értelmében – amit kapunk. 

Az előbb említett interjú a kötet 44. oldalán ismét előkerül, és a későbbiekben 
a szerző több ponton is hosszan idéz belőle. Ebből megtudjuk, hogy Mária 1967-
ig, vagyis Kosztolányiné haláláig hallgatott, majd egy napon megtörte a csendet. 
Úgy érezte, beszélnie kell, az utókor tudtára kell adnia, hogy ki is volt ő, és mit is 
jelentett számára és Kosztolányi számára ez a szerelem. Ezen a ponton derül ki 
az is, hogy Vargha Balázs irodalomtörténész volt az, aki 1974-ben magnóra vette 
Mária emlékeit. Ebben az évben került be Mária a köztudatba mint Kosztolányi 
utolsó szerelme, szeretője. Ezzel Mária az irodalmi kánon múzsái közé került. 
Bíró-Balogh azonban, részletesen utánajárva a kérdésnek, ismét leleplez egy té-
vedést. Bár, ahogy említettem, az irodalomtörténet-írás Varghának tulajdonítja 
Radákovich Mária első említését, ez tévedés. Elsőként ugyanis Rolla Margit iroda-
lomtörténész tárta fel Mária kilétét, ám Vargha egyszerűen „elfelejti” hivatkozni 
Rollát, akit a későbbiekben mellőznek az irodalomtörténeti munkák. Bíró-Balogh 
a különböző Mária-értelmezésekre is kitér, s azt is megtudjuk, hogy mind ez idá-
ig Arany Zsuzsa Kosztolányi-monográfi ájában szerepel a legteljesebb elemzés 
Máriáról. Arra is felhívja azonban a fi gyelmet, hogy Mária alakjának értelmezéseit 
már egyértelműen az utókor konstruálja meg. 

A könyv külön érdeme, hogy Kosztolányi és Radákovich Mária szerelmét há-
rom oldalról közelíti meg a szerző. Megismerhetjük a történetet a hősszerelmes 
férfi , Kosztolányi Dezső, a szeretett nő, Radákovich Mária és a megcsalt feleség, 
Harmos Ilona nézőpontjából is. Három látószög, a kutató számára három különbö-
ző interpretáció. Bíró-Balogh a három nézőpont felvázolását a különböző források, 
szépirodalmi munkák alapján teszi meg. Először Kosztolányi Dezső szemszögét 
ismerhetjük meg levelein és dedikációin keresztül. Az első levelek – itt még csak 
részleteinek – közlése alapján rekonstruálja a szerző a kapcsolat kialakulását és 
elmélyülését. Különösen érdekes és fontos egodokumentumok ezek a levelek. 
Nemcsak a Kosztolányi Máriához fűződő viszonyának alakulását ismerhetjük 
meg belőlük, hanem az író utolsó éveinek mindennapjait, problémáit és betegségét 
egyaránt. 

Ezek a magánlevelek az érzelemtörténeti (history of emotions) kutatások szem-
pontjából is különös forrásértékkel bírnak. Az 1980-as évek óta dinamikusan fejlő-
dő és egyre népszerűbbé váló irányzathoz tartozó munkák kiemelik az érzelmeket 
mint a megértés fontos tényezőit és a cselekedetek alapvető mozgatórugóit. A téma 
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egyik szakértője, Jan Plamper szerint az érzelmek kiemelten fontosak, hiszen be-
folyásolják az eseményeket, sőt úgy is fogalmazhatunk, hogy az érzelmek „írják 
a történelmet”, történelemformáló szerepük van, így létjogosultságuk vitathatat-
lan a történetírásban. Az érzelmek történetének forrásbázisát azok a személyes 
anyagok biztosítják, amelyekben az emberek az érzéseikről vallanak, azaz levelek, 
naplók, visszaemlékezések.3 Ez az intimitásra, személyességre hangsúlyt helyező 
megközelítés lehetővé teszi új kérdések felvetését is. 

A levelek olvasása során maga az olvasó is megismerheti, hogy a két szerelmes 
hogyan, milyen nyelvi játékok révén kerül egyre közelebb egymáshoz. A levelek 
mellé a szeretők fényképeket is küldenek egymásnak. Ezek különböző énrepre-
zentációkat jelentenek. A szerző továbbá pontosan megjelöli a Kosztolányi-féle 
képek készítőjét és készítésének helyét. Külön érdekesség, hogy Bíró-Balogh nem-
csak a levelek tartalmát elemzi, hanem a levelezés módját is. Hiszen, ne felejtsük 
el, két házas ember szerelméről beszélünk. Ez a szerelmes levelezés nem jöhetett 
volna létre Kosztolányi jó barátja, Füst Milán és a felesége közreműködése nélkül. 
A levelek címzettje Füst Milán volt, minden levél hozzá érkezett be, az író pedig 
bontatlanul kézbesítette őket Kosztolányinak és szeretőjének. 

Bíró-Balogh azonban nem csupán e leveleken, hanem Kosztolányi versein és 
prózai alkotásain keresztül is próbálja értelmezni e késői szerelmet. Az író-költő 
két prózában és két versben írja ki magából a Mária iránt érzett szerelmet. Az utób-
biakat emelném ki részletesebben, ugyanis Kosztolányi kevés szerelmes verset írt. 
Egyik Máriának írt szerelmes verse, a Szeptemberi áhitat a Nyugat hasábjain jelent 
meg, pont abban a számban, amelyben Kosztolányiné is publikált egy novellát. 
Ez feltehetően dühöt és csalódást válthatott ki az asszonyból. Főként azért, mert 
Kosztolányiné ekkoriban keveset publikált, ezért különleges alkalmat jelenthetett 
számára írása megjelenése. A Szeptemberi áhitat Mária névnapjára íródott, a másik 
szerelmes vers, a Röpima pedig a nő születésnapjára született.

Ezt követően Mária szemszögéből ismerhetjük meg a Kosztolányi iránt táplált 
szerelmet. A nő sajnos nem írt visszaemlékezést, vagy az nem ismert, így csak 
a már idézett, vele készített interjút ismerjük. Ezt, véleményem szerint, valame-
lyest visszaemlékezésnek is tekinthetjük, hiszen Mária közel negyven év távlatából 
idézi fel az 1935–1936-os eseményeket. Az interjú műfajának mint forrásnak és kri-
tikájának azonban, véleményem szerint, nem szentelt elég teret a szerző. Itt párhu-
zamként említhető az általam a cselédség társadalomtörténetének kontextusában 
kutatott Vonyica, Ady Endre és Csinszka cselédlányának életútja, akivel több in-
terjú is készült. Vonyica számos visszaemlékezés szereplőjévé vált, kultikus fi gu-
raként vonult be a magyar irodalomtörténetbe, hasonlóan Radákovich Máriához. 
További párhuzam, hogy Ady és Kosztolányi már életükben kultikus fi gurák vol-
tak a magyar irodalomban. Mária, tudatosan, Kosztolányiné halálát követően válik 
láthatóvá, úgy ahogy Vonyica Csinszka halála után. 

A Vonyicával készített interjúk ismeretében és történészi szempontú feldolgo-
zása alapján úgy gondolom, hogy a két nő elbeszélése között sok hasonlóság mu-
tatkozik. Az emlékek több évtized távlatából halványodnak, ám megerősödik az 
elképzelt narratíva, amit a még élő szereplő ki kíván emelni saját élettörténetének 

3 Bővebben lásd: PLAMPEr, 2015.
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egy meghatározó pontjával kapcsolatban.4 Az emlékek tudattalanul is a fi kcióval 
keveredhetnek. Mária narratívájában Kosztolányi a teátrális hősszerelmes, a nővel 
nagy érzelmeket átélő főhős. Mária Kosztolányinak köszönhetően válik híressé. 

A történet harmadik szereplője a megcsalt feleség, Kosztolányiné Harmos Ilona. 
Az „Ilona változat” – ahogy Bíró-Balogh írja. Mind a három történet szubjektív; 
Kosztolányiné látószögét és érzelmeit a düh határozza meg. Visszaemlékezéseiben 
a Máriával való első találkozás emlékét hívja elő. Mária épp kisfi ával és annak daj-
kájával tartózkodik a szálloda kertjében, amikor Kosztolányiné csatlakozik hozzá-
juk. Mária neki panaszkodik életéről és férjéről, aki megcsalta. Az író férj is csat-
lakozik a társasághoz, majd később a házaspár megbeszéli egymás közt, hogy ki 
a legszebb nő az üdülőben. Ekkor az író a dajkát emeli ki, Máriáról említést sem 
téve. Kosztolányiné azonban rafi nált, s nem írja le azt, amit nem tud. Ezt követő-
en férjét egy nagyra nőtt kisgyermekként ábrázolja, akit elragadnak az érzelmei, 
s nem képes őket kontrollálni. A feleség bagatellizálja a férje és Mária közötti vi-
szonyt. Kosztolányiné nagyvonalú asszonyként tetszeleg, aki hagyja „játszani” fér-
jét és eltűri annak gyermeki szeszélyeit. Egy teljesen jelentéktelen kapcsolatnak írja 
le azt, ami férje és Mária között van. A megcsalt asszony narratívájában a szeretői 
kapcsolat 1935 októberében véget ér. Ez, bár nem igaz, Kosztolányiné szemszögé-
ből lezárja a narratívát. Bíró-Balogh összefoglalójából megtudjuk továbbá, hogy 
számára a státuszvesztés jelentette a fájdalmat, nem pedig a megcsalás ténye. A há-
rom egymást keresztező életút alapján három teljesen különböző narratíva tárul 
elénk.

Kosztolányiné számára a megcsalás ténye másodlagos volt. Férje ugyanis 
nemcsak egy, hanem két szeretőt tartott; ebben a házasságban összesen négyen 
voltak. Kosztolányit szerelmi viszony fűzte fi a egykori dajkájához, a család régi 
cselédjéhez, Bözsihez is. Keresztes Bözsi 1915-ben került a Kosztolányi családhoz. 
Kosztolányiné nem örült a cseléd és férje között kialakult viszonynak, de elnéz-
te azt. A család a cselédet 1922-ben férjhez adta egy lakatoshoz. Bözsi és az ott 
házmesteri szolgálatot teljesítő férje ezt követően Márai Sándor házában éltek. 
Kosztolányi naponta meglátogatta az egykori cselédet, és anyagilag is támogatta 
a családot, majd Bözsi és családja az író halála után vidékre költözött. 

Bíró-Balogh szerint Kosztolányi Bözsiről mintázta Édes Anna alakját. Ezt a meg-
látást azonban mindenképpen érdemes árnyalni; véleményem szerint Kosztolányi 
több mintából gyúrhatta össze Édes Anna fi ktív karakterét, és több esemény is 
inspirálhatta a regény cselekményét. Édes Anna históriája valóban megtörtént 
eseteken alapulhat, ezért célszerűbb „Édes Annákról” beszélnünk. 1919-ben több 
hasonló gyilkosság is történt, ezek egyike Schmidt Anna esete, aki a lipótvárosi 
Báthory utca 6. alatti házban dolgozott cselédként. Anna 1919. május 30-án megöl-
te asszonyát, dr. Schiller Henrik lapszerkesztő feleségét. A források tanúsága sze-
rint Schillerné verte az ekkor 28 éves nőt, a cseléd pedig lopott gazdasszonyától. 
A gyilkosságért a Forradalmi Törvényszék 1919. június 12-én kötél általi halálra 
ítélte a cselédet, de a kivégzésre nem került sor, az ítéletet börtönbüntetésre mó-
dosították, Schmidt Anna a márianosztrai börtön lakója lett. A másik, a regény-
belihez nagyon hasonló eset főszereplője, Kovács Magdolna 1919. február 25-én 

4 Bővebben lásd: TráDLEr, 2020; TráDLEr–ZEKE, 2020; TráDLEr, 2021. 
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a Népszínház utca 28. alatti kétemeletes bérház egyik emeleti lakásának hálószo-
bájában követett el gyilkosságot. A jómódú magánzónőt, Basch Lajosné Fürst Etelt 
ölte meg egy kézibaltával. A források, Schmidt Anna esetéhez hasonlóan, szintén 
rossz bánásmódról és egyúttal a cseléd kihágásairól is árulkodnak: Baschné durván 
bánt a cselédjével, aki kisebb összegeket lopott tőle. A gazdasszony tartott a 37 éves 
cseléd fi atal szeretőjétől, aki házassági ajánlattal áltatta a nőt. Magdolna a közös 
jövőjük érdekében lopott. A gyilkosság reggelén a cseléd egy 7000 koronás lopott 
betétkönyvből 20,000 korona készpénzt akart felvenni. A bank dolgozóinak azt ha-
zudta, hogy gazdája küldte őt. A cseléd nem kapta meg a kért összeget. Magdolna 
idegesen hazaérve összeszólalkozott Baschnéval, s ekkor történt a gyilkosság. 
Kovács Magdolnát 1921-ben ítélték 14 év börtönre. Schmidt Annához hasonlóan 
ő is Márianosztrára került.5

A 20. század első felében a cselédség kérdése úgymond „hot topic”-nak számított. 
A cselédkérdés, amely magában foglalt a cselédekkel kapcsolatos mindennemű 
problémát, a korszak nagy megoldatlan társadalmi problémáinak egyikét jelentet-
te. Kosztolányit – mint középosztálybeli családfenntartót – szintén foglalkoztatta 
a téma, hiszen ez szinte minden középosztálybeli családban fontos kérdésként me-
rült fel. A 20. század eleji, a fővárosi közgyűlési és parlamenti, a cselédüggyel kap-
csolatban lefolytatott viták ismertek a történeti kutatásban. És bár a jegyzőköny-
vek egyértelműen kiemelik a kérdés fontosságát, megoldás a problémára az egész 
korszakban nem született. A probléma jelentőségét mutatja, hogy a napi sajtó is 
folyamatosan cikkezett a cselédekkel kapcsolatos ügyekről, többek között a cseléd 
öntudatra leléséről, jogaik csorbulásáról, a gazdasszonyok és gazdák túlkapásairól, 
a cselédek lopásairól, a cselédkönyvek hamisításáról és lopásáról, a cselédhelyszer-
zők, az ún. cupringerek áldatlan szerepéről, a cselédek önsegélyezéséről, a cselé-
doktatásról stb. Ebben a kontextusban nem véletlen, hogy az irodalmi művek is 
refl ektáltak a helyzetre. A kérdést megjelenítő írók korrajzot tárnak az olvasó elé:6 
Kosztolányi mellett a kortárs Babits Mihály is írt egy novellát egy megesett cseléd-
lányról, aki bárcásnak állt. Mindemellett az író köztudottan baráti kapcsolatban 
állt Ferenczi Sándorral, akiről Moviszter doktor szerepét mintázta, és aki Freud jó 
barátjaként a hazai pszichoanalitikus iskola úttörőjének számított. 

A kötet zárófejezetében az olvasó Radákovich Mária utóéletébe és emlékezetébe 
is bepillantást nyer. Az író halála után Mária megismerkedett egy Festetich Bennó 
nevű férfi val, akivel a férje, Papp Oszkár halálát követően összeköltözött és kvázi 
vadházasságban éltek együtt. Bíró-Balogh arra is kitér, hogy a Mária-szerelmet, hi-
ába igyekezett Kosztolányiné visszaemlékezéseiben elkendőzni a történeteket, az 
utókor nem felejtette el. Radákovich Mária és Kosztolányi Dezső szerelmének utó-
élete több felvonásban is megjelent a színpadon. Többek között Parti Nagy Lajos 
írt darabot a szerelem történetéről Gézcsók címmel, amely nagy sikert aratott az 
1990-es évek elején. 

A kötetben a több szempontú elemzés mellett Bíró-Balogh Kosztolányi és 
Radákovich levelezését is közreadta. Tulajdonképpen a levelezés „előjátéka” 
a közel 200 oldal. Irodalomtörténeti szempontból Bíró-Balogh hiánypótló munkát 

5 Bővebben lásd: TráDLEr, 2017; TráDLEr, 2021.
6 Lásd: Uo.
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végzett az idáig ismeretlen levelezés közlésével. Különösen érdekes a három „hős” 
nézőpontjának és érzelmeiknek megjelenítése és ezen narratívák rekonstrukciója, 
annak ellenére, hogy az értelmezés és a kontextus felvázolása, a források pontos 
hivatkozása némileg hiányos, nem minden esetben visszakövethető. Bíró-Balogh 
Tamás könyve az említett hiányosságokkal együtt is egy intellektuális utazás, egy 
20. századi „irodalmi szappanopera” egy felvonását feldolgozó igényes munka.

Trádler Henrietta
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