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Andor Csaba

Madách utolsó szerelme

Jeles íróinknak, költőinknek rendszerint az első és 
az utolsó szerelmeire emlékezünk. Néha persze az 
sem mellékes, hogy a kettő között kik ihlették meg a 
szerzőt. Madách Imre esetében különösen nem, hi-
szen egy közbülső szerelemnek köszönhette a házas-
ságát, az utókor pedig azt, hogy egy remekművel lett 
gazdagabb a világirodalom.

Jószerivel napjainkig tartja magát az a hiedelem, 
hogy válása után Madách magányos volt, nőgyűlö-
lő, aki bezárkózott kastélyának a dolgozószobájába. 
Rendszerint a képzőművészek is melankolikus-dep-
ressziós emberként ábrázolták őt. Nem volt ugyan ti-
tok, hogy neki is volt egy utolsó szerelme, évekkel a 
házassága után, de ennek jelentőségét mindenki igye-
kezett alábecsülni. Mai ismereteink alapján azt mond-
hatjuk: nem is ok nélkül. Mindaz, amit az utolsó fel-
lángolásról tudunk, meglehetősen rendhagyó, érthe-
tő tehát, hogy a családtagok, akiktől a korai életrajz-
írók ismereteiket szerezték, igyekeztek a jelentőségét 
mérsékelni.

Ennek ellenére már az első nagy életrajz írója, 
Palágyi Menyhért ezt írta Borkáról, Madách utolsó 
szerelméről: „Vele együtt tel je sen vissza akar vonulni 
a világtól és szerelmes remete-életet élni. A sztre govai 
kastélyt fiára, Aladárra hagyva, maga és Borka számá-
ra új kas télyt tervezett, melyet a legkisebb részletekig 
maga megrajzolt. Ala dárral pedig kemény lemez papi-
rosból gondosan ki is mintáztatott. Sváj ci stílű ház lett 
volna, s A halál költészetére emlékeztetvén, egé szen 
feketére festve, fehér facsipkézettel és vörös tornyocs-
kákkal. Alul a kerülő lakott volna, az emeleten pedig a 
költő Borkájával. Az épí tés hez serényen hozzá is látott 
az Imre-domb erdőségében, de mielőtt a re gényes lak 
fedél alá kerülhetett volna, a költőt utolérte a halál. Az 
áb ránd-kastély szomorú romjai még ma is láthatók.”

Jobban belegondolva, különös deviancia ez egy 
olyan személy részéről, aki minden jel szerint józan 
életet élt, és korábban mindig felelősségteljesen visel-
kedett. Élete végén mégis magára hagyta volna három 
gyerekét a sztregovai kastélyban. Jogi értelemben per-
sze semmiképpen sem bízhatta volna a kastélyt (a bir-
tokokról már nem is beszélve) Aladárra, tekintettel 
arra, hogy fia még csak 16 éves volt (két lánya 13 ill. 
11 éves), és akkoriban a nagykorúsághoz a 24. életévet 

kellett betölteni. Édesanyjára hárult volna tehát ez a 
feladat. De nem is ez a fő gond! Inkább az, hogy lehe-
tetlen helyzetbe hozta volna a családját, ha terve va-
lóra válik, amihez elegendő lett volna, ha csak egy év-
vel tovább él. Madáchot, előbb mint megyei politi-
kust, majd mint országgyűlési képviselőt, végül pedig 
mint Az ember tragédiája szerzőjét, mindenki ismerte, 
tisztelte. Több mint kínos lett volna a Sztregovára lá-
togatóknak megmagyarázni, hogy a családfő nem al-
kalmilag van távol, hanem végérvényesen úgy dön-
tött, hogy a szeretőjével egy erdei lakban éli le hátra-
levő életét.

Madách élete java részében illemtudóan viselke-
dett, ugyanakkor tudjuk, hogy a társadalmi konven-
ciókról lesújtó véleménnyel volt. „Bocsásd meg nő, 
ha egy percig hivém, / Hogy boldoggá lehetnék álta-
lad, / Bocsásd meg, egy percig ha feledém / A szigorú 
társas szabályokat” – írta, mint utóbb kiderült, nem is 
akárkinek, hanem Veres Pálnénak az egyik versében. 
Majd pár sorral lejjebb azt is elárulta, hogy miféle tár-
sas (ahogyan ma mondanánk: társadalmi) szabályról 
van szó: „Feledtem hogy férjed van, és a férj / Egész 
valódhoz tart igényt, jogot”. Bizonyára voltak néhá-
nyan, akik hozzá hasonlóan gondolkodtak és éreztek, 
de abban a korban nála nyíltabban senki sem fogal-
mazott, az a közvetlen, minden szimbolikát nélkülö-
ző megfogalmazás pedig, ahogyan a szexuális életéről 
A téli éj dicsérete című versében írt, egészen szokatlan. 

Kint zúg a szél, kicsiny szobám meleg,
Kandallómban ropogva ég a tűz,
Lágy pamlagon, dagadt párnák között
Magához engem édes lányka fűz.

Átérezzük, hogy egymásért vagyunk,
El van szakítva tőlünk a világ,
Nincs fesz közöttünk, nincs hideg szabály,
Nem üldöz részvét, nem kíváncsiság.

A boldogság, mi egyikünkben él,
A másiknak valódi kéjt szerez,
Nem mint kivül, hol egynek élve, ah,
Más számtalannak szörnyű pokla lesz.

S míg egybevetve sok rossz érdeket
Az összepántolt szív csak tönkre jut,
Te nem keressz bennem hírt, kincseket,
Te nem szeretsz mást, mint a férfiút.
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Ölelj meg, lány, ölelj meg újolag,
Engedd csókolnom forró kebledet!
Mely emberek közt olyan szépen áll,
Karomban hagyd el szent szemérmedet!

Nem tudjuk, ki volt Zsuzsi, akihez a fenti sorok szól-
tak, csak az biztos, hogy valamelyik kései (a házassága 
utáni) szerelme. De nemcsak a szerelmi életnek ebben 
a korban még rendszerint elhallgatott részletei érde-
melnek figyelmet, hanem a szokások, társadalmi elvá-
rások nyílt elutasítása is.

Nem minden előzmény nélküli tehát az a döntése a 
költőnek, hogy hátat fordít a világnak, és utolsó sze-
retőjével félrevonultan él, egy Alsósztregovától 8-10 
km-re fekvő, elhagyatott helyen, amelyet a mai napig 
Imre-dombnak hívnak.

De ki volt ez a nő, akiért mindenre képes lett volna 
Madách? Lucifer szájába adva szavait, maga Madách 
figyelmezteti olvasóját, s persze életének későbbi ta-
nulmányozóit is: „Mindenre kérlek, azt sose feledd, / 
Szerelmed amilyen mulattató / Kettesben, olly izetlen 
harmadiknak.” Kívülről nézve valóban érthetetlen, 
hogy miért épp Borka volt a szerelme. Hiszen ifjúko-
ri szerelmeit többnyire a saját társadalmi köréből vá-
lasztotta (és többnyire a nők is ugyanezt tették, a saját 
körükből választották Madáchot), de még a házassága 
után is ez volt rá jellemző, egészen Veres Pálnéig be-
zárólag, akivel azonban plátói volt a kapcsolata. Éle-
te vége felé azonban valami megváltozhatott. Palágyi 
így írt erről: „Az esz mé nyi szerelem utolsó föllángolá-
sa után beáll a nagy visszahatás. Költőnk egy re érzé-
kiesebbé válik, egyre szabadabb életet él, s gyakran a 
nép le á nyait és asszonyait is magához emeli. Demok-
rata lesz a szerelemben, mint nem egy hőse »Az em-
ber tragédiájá«-ban. Rövid lejáratú szív ki rály néinak 
vajmi hosszú sorozatát szabad legyen hallgatással 
mel lőz nöm. Csak azokat említem föl, kikhez verse-
ket írt, mint Karolinát, továbbá a vidék híres szépsé-
gét: Zsuzsit, és utolsó szerelmét: Borkát.” Borka egy-
szerű falusi asszony volt, életrajzi adatai, ha sokat nem 
is, de valamit azért elárulnak róla. Teljes nevét Sulyan 
Borbálának írták az anyakönyvben, Felsősztregován 
született 1840 végén, Alsósztregovára ment férjhez 
1857-ben a nála két évvel idősebb Makovnyik János-
hoz, akitől azonban csak Madách halála után szüle-
tett gyermeke, s nem sokkal később, 1866 végén meg 
is halt. Vagyis a költőnél 17 évvel fiatalabb, gyermek-
telen asszonnyal állunk szemben. Kapcsolatuk ala-
kulásában mindháromnak szerepe lehetett: a nagy 

korkülönbségnek, a látszólagos meddőségnek és a 
családi állapotnak egyaránt.

Első pillanatban érthetetlen, hogy miért nem igye-
kezett a család Madách halála után eltitkolni ezt a 
sokszorosan kínos kapcsolatot. Hiszen másutt is elő-
fordult, hogy a földesúr kikezdett egy parasztasszony-
nyal, de az ilyen kapcsolatokat igyekezett mindenki 
diszkréten kezelni. Erre valójában csak egy magya-
rázat van: nem lehetett titkolni a viszonyukat, mert 
arról többé-kevésbé mindenki tudott. Hiába is igye-
kezett a család hallgatni róla, a falu népe még sokáig 
emlékezett rá, és átadta vélt vagy valóságos ismereteit, 
benyomásait az utódainak.

A közelmúltban, Harsányi Zsolt hagyatékának 
feldolgozása során kiderült, hogy valóban így volt, 
egyúttal pedig az is, hogy miként emlékezett vissza 
Borka sógorának az unokája a történetre. Harsányi 
Zsolt igen termékeny író volt: 1932 tavaszán kezdte el 
Ember, küzdj!… című életrajzi regényét írni, és a ka-
rácsonyi könyvvásáron már kézbe is vehették az olva-
sók a háromkötetes munkát. Közben elment minden-
hová: Madách rokonokhoz, Szontagh Pál és Fráter Er-
zsébet családjának tagjaihoz, a sztregovai lelkész fiá-
hoz, és természetesen ellátogatott Alsósztregovára is. 
Kérdés persze, hogy a költő halála után 68 évvel mit 
tudhattak még a falubeliek Madáchról és Borkáról? 
Nos, Harsányi alighanem a legjobb pillanatban ér-
kezett, hiszen tíz évvel később már valóban nem sok 
esélye lett volna a hiteles adatgyűjtésre. Ám ha be-
legondolunk abba, hogy a felnőtt kort megért lakos-
ságnak az 5-10%-a már Madách idejében is számít-
hatott  75-80 év körüli élettartamra (a statisztikai át-
lag főképp a csecsemő- és gyermekhalandóság miatt 
volt alacsony), akkor azt kapjuk eredményül, hogy 
Harsányi látogatásakor legalább egy tucatnyi ember 
élhetett még a faluban, akinek gyermekkori emléke 
volt a szerelmespárról. Ők tehát, és általuk a falu népe, 
élénken emlékezett még a történtekre, bár azt túlzás 
volna állítani, hogy minden tekintetben hitelesen.

És most lássuk, mit jegyzett le Harsányi, vágjunk az 
elbeszélés közepébe!

„A nagyságos úr úgy megszerette Borkát, hogy 
mindjárt elhagyta a ré gi szeretőjét, pedig az éppen 
terhes volt tőle. Egy paraszt lány volt az, aki Fábiánkán 
lakott. A nagyságos úr szerzett egy legényt, akinek 
ezer forintot fizetett, hogy ezt az áldott állapotban 
levő lányt elvegye. A legény neve Koriak volt. Hogy a 
gyermeket a nő megszülte-e, azt nem tudom.

Ettől fogva a nagyságos úr csak Borkával törődött. 
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Annyira ked ves volt neki az asszony, hogy felkereste 
a férjét, Makovnyikot, és hat száz fo rintot kínált neki 
arra az esetre, ha az ő javára lemond az asszony ról.

– Ha a nagyságos úrnak az asszony annyira kedves, 
legyen a nagy sá gos úré – felelte Makovnyik.

De erre nem került a sor, mert Borka azt mond-
ta, hogy ő szívesen él a nagyságos úrral, de a hites 
urát nem hagyja el. Ezért aztán úgy ala kult ki a do-
log, hogy a nagyságos úr egy szép, száraz helyen fek-
vő há zat és telket adott Makovnyik <Józsefnek> Já-
nosnak, aki ennek a fe lét mind járt el is adta a fivér-
ének, az én nagyapámnak, százötven fo rin  tért. Vala-
mennyien az új házba költöztek. Borka nem hált ott-
hon, ha nem minden este felment a kastélyba aludni, 
de csak hétköznap. Szom ba ton este a nagyságos úr 
jött le Makovnyikékhoz, és ott aludt. Min dig sok sü-
teményt hozott magával, és a cselédnép a faluban so-
kat be szélte, mi lyen haragos fent a kastélyban a nagy-
ságos úr szakácsa, hogy szom ba ton mindig annyit 
kell neki dolgozni. A nagyságos úr szom bat este be-
pakolta a sokféle süteményt, és lehozta a Makovnyik-
ház ba. Ott aludt vacsora után. Eleinte úgy volt, hogy 
a Makovnyik ágyá ban aludt Bor kával, de olyankor 
Makovnyik nem hálhatott a saját ágyá ban. De ké-
sőbb a nagyságos úr két nagy ágyat vett, és az egyik-
be vá sárolt kü lön finom ágyneműt. Ebben aludt ő a 
Borkával, és Ma kov nyik aludt a má sik ágyban. Más-
nap jött a vasárnap, és ilyenkor Borka min dig fent ebé-
delt a kastélyban.

Négy évig tartott ez a dolog, és a nagyságos úr el-
határozta, hogy az Im re-dombon építtet egy vadászla-
kot, mert már nem volt kedve a kas tély ban lakni. Úgy 
beszélte meg Borkával, hogy ők ketten majd ott lak nak 
a vadászlakban, Makovnyikot pedig odaveszik erdő-
kerülőnek, hogy az is ott lakjon.”

A valóság itt-ott már keveredik a mesés elemekkel, 
bár ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, mikor 
melyikkel állunk szemben. Az első bekezdés olvasá-
sakor nem is az, ami gyanút ébreszthet a kései olvasó-
ban, hogy Madáchtól gyereket várt valaki (négy gye-
reke született hétévi házastársi kapcsolatból, miért ne 
születhetett volna egy-két gyereke később is?), hanem 
az, hogy ezer forintot adott volna annak a legénynek, 
aki várandós kedvesét feleségül vette. Madách anyagi 
helyzete nem nagyon különbözött a kor köznemese-
inek átlagától. Látszólag mindene megvolt: kastélya, 
sok ezer holdnyi birtoka, ennek következtében étel-
ben-italban sem szenvedett hiányt, a ruházkodás, a 
fűtés akkoriban nem jelentett gondot, az utazás sem, 

hiszen voltak lovai. Csak egy valamivel nem rendelke-
zett: pénzzel. Ma ezt úgy mondanánk: egész életében 
likviditási zavarokkal küszködött. (Messzire vezet-
ne annak elemzése, hogy ha minden elképzeléséhez, 
amellyel élete során próbálkozott, kapott volna ele-
gendő hitelt, akkor jobban járt volna-e vagy rosszab-
bul? Öccse sokkal kisebb birtokon is jóval eredmé-
nyesebben gazdálkodott, mint ő.) Valószínűbb tehát, 
hogy házhelyet, birtokrészt vagy valami mást ajánlott 
fel a költő, mintsem készpénzt. Ezer forint egyébként 
is sok pénz volt akkoriban. 

Fontos tisztséget betöltő személyek évi pár száz fo-
rintért dolgoztak, s azt is tudjuk, hogy bár Fráter Er-
zsébetet a válási egyezség értelmében évi 800 forint 
illette meg, Madáchnak több esetben is súlyos gondot 
okozott a tartásdíj folyósítása. (Összehasonlításul: 
1859-ben Nagy Iván, az Egyetemi Könyvtár első őre-
ként – ma úgy mondanánk, hogy főigazgatójaként –, 
évi 945 forintot kapott.)

De kár volna lecövekelnünk ennek az izgalmas elbe-
szélésnek az első kételyt ébresztő, és a történet szem-
pontjából egyébként sem túl jelentős részleténél! Első 
pillanatban azt gondolhatnánk, hogy rosszindulatú 
híreszteléssel állunk szemben, ha nem egy ellenér-
dekelt fél, Borka rokona lett volna az, aki a történetet 
elmesélte. Neki éppen az lett volna az érdeke, hogy 
örök homály boruljon erre a kínos történetre. Arra, 
hogy mégis elmondta, csak az lehet a magyarázat: 
annyira közismert volt Madách és Borka viszonya 
Alsósztregován, hogy nem lehetett elhallgatni, vagy 
alapvetően megváltoztatni.

A kulcsszereplők viselkedése első pillanatban meg-
hökkentő, de jobban belegondolva, a sajátos szerelmi 
háromszög mindhárom tagjának magatartása érthe-
tő, megmagyarázható.

Madáchot ekkor már nem kötötte senki és semmi, 
különc vidéki nemes úr volt, aki élhetett a kedvtelé-
seinek. Édesanyjára ugyan tekintettel kellett lennie, 
de elég nagy volt a kastély! Ahol ő lakott, azt a ré-
szét egyébként sem a főbejárat felől, hanem hátulról 
lehetett megközelíteni (a mai főbejáraton át, amely 
egy átjáró volt valaha), senkinek sem kellett tehát az 
ő látogatóival találkoznia, ha nem akart. Itt, az ún. 
oroszlánbarlangban dolgozhatott, éjszakába nyúlóan 
beszélgethetett a barátaival, de fogadhatott hölgyeket 
is, ha éppen ahhoz volt kedve. (S hogy időnként va-
lóban volt kedve hozzá, azt bizonyítják azok a vissza-
emlékezések, amelyek szerint a válása után is járt még 
bálokba.)



85Régen volt

Borka férje néhány évi házasság után bizonyára le-
tett már arról, hogy valaha is gyerekük születik: egy 
meddő és mozgásában korlátozott asszony pedig, bár-
milyen szép is, igazi sorscsapás volt az ő társadalmi 
helyzetében. Csaknem egyedül kellett előteremtenie 
azt, amire a megélhetésükhöz feltétlenül szükségük 
volt, a kilátásaik pedig egyenesen riasztóak voltak. Mi 
lesz, ha megöregszenek? Ki fog gondoskodni róluk?

A „döntéshozó” azonban mégis csak Borka volt! 
Neki nyilván imponált, hogy a kastély ura, akit a hír-
név is szárnyra kapott, éppen őt szemelte ki a vidék 
szépasszonyai közül. És talán az sem lehetett mellékes, 
hogy jómódú szeretője legalább átmenetileg segíthe-
tett nehéz anyagi helyzetükön. Talán az is megfordult 
a fejében, hogy esetleg gyereke is születhet. Talán. Hi-
szen abban a korban általánosan elfogadott volt, hogy 
ha nincs gyerek, annak csakis a nő lehet az oka. Vagy 
mégsem? Ki lát be a hálószobák titkaiba? Pláne másfél 
század után! Lehet, hogy a férje egy idő után nem is 
nagyon próbálkozott. A gyerek mindenesetre jól jött 
volna, mivel öreg korukra is számíthattak volna vala-
kire. Ugyanakkor azt is látnia kellett, hogy a beteges 
és nála 17 évvel idősebb földesúr hosszú távon nem 
jelenthet megoldást. Érthető tehát, hogy a férjét sem-
miképpen sem akarta elhagyni. Nyilván ő volt az, aki 
ragaszkodott ahhoz az első pillanatban meghökkentő 
megoldáshoz, hogy a tervezett erdészlak földszintjén 
a férje lakjon. Otthagyni őt Alsósztregován?! Hogy 
másnap új asszonyt vigyen a házba?! Akkor már sok-
kal jobb megoldás, ha együtt lakik velük!

Harsányi Zsolt végül nem merte leírni az életrajzi 
regényében mindazt, amit Alsósztregován hallott. 
Akkoriban a dehonesztálás különben sem volt még 
divat. És egészen biztos, hogy nemcsak a családtagok, 
hanem az irodalmi kritika részéről is súlyos támadá-
soknak tette volna ki magát.

Mindazonáltal Madáchnak és utolsó kedvesének a 
kapcsolatát, főképp, ami a részleteket illeti, nehéz el-
képzelnünk. Elegendő, ha csak arra gondolunk, hogy a 
költő sorra írta verseit az asszonyhoz, aki talán nem is 
tudott olvasni. Nem mintha ennek különösebb jelen-
tősége lett volna, hiszen mit érthetett meg egy magyar 
versből az, akinek szlovák volt az anyanyelve? Márpe-
dig Borka szlovák asszony volt, akinek keresztelését, 
házasságát és halálát az evangélikus anyakönyvekbe 
jegyezték be. Egy kicsit talán tudott magyarul, mint 
ahogyan Madách is tudott valamennyire szlovákul, 
de valószínűleg egyikük nyelvtudása sem volt elegen-
dő a mélyebb tartalmak közvetítéséhez. Lehet, hogy 

nem is bánták. Ki tudja? Egy mosoly, egy gesztus, a 
testnyelv megannyi lehetősége olykor szükségtelenné 
teszi a verbális kommunikációt. Talán még egy költő-
nél is.

Harsányi Zsolt egyébként, önhibáján kívül, nehéz 
helyzetbe hozta a későbbi terepkutatókat, akik Ma-
dách életének eseményeiről a családtagoknál, vagy 
éppen a Sztregován, Csesztvén, Dacsókeszin élőknél 
érdeklődtek. Ő ugyanis nemcsak író volt, hanem bizo-
nyos fokig médiasztár is. (Mielőtt Madách-regényét 
írni kezdte volna, figyelemfelhívó előadást tartott a 
rádióban. Leveleinek tanúsága szerint igen nagy si-
kerrel.) Sok kiadást megért Madách-regényének mo-
tívumai már régóta keverednek a szájhagyomány út-
ján átadott ismeretekkel. Ez akkor érhető tetten, ami-
kor az író egy nyilvánvaló tévedését úgy adják elő a 
helyiek, mint a felmenőik által áthagyományozott 
emlékeket. E sorok írójának több mint húsz évvel ez-
előtt a Dacsókeszin élők úgy számoltak be Madách if-
júkori szerelméről, Dacsó Lujzáról, mint akit az őseik 
személyesen ismertek. Évekkel később a település ösz-
szes korabeli anyakönyvét átnéztem: nemhogy Dacsó 
Lujza, de egyáltalán Lujza keresztnevű lány, aki kor-
ban nagyjából illett volna Madáchhoz, nem született 
és nem is halt meg ott, jóllehet a Dacsó családnak ak-
koriban már csak ott élt néhány tagja. Persze attól még 
egyik vagy másik adatközlő hallhatott a nagyszüleitől 
Lujzáról, akik azonban már biztosan nem a saját nagy-
szüleiktől, hanem a regényből vették ismereteiket.


