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1972 és 1976 kö zött Kosz to lá nyi szülővárosában, Sza -
bad kán jár tam gim ná zi um ba, és ott ke rült a ke zem be
Kosztolányi Dezső Ten ger szem cí mű köny ve. A sok
szép tör té net kö zül leg in kább a Fánika cí mű ma radt em -
lé ke ze tem ben: „A temp lom pit va rá ban, aho vá há rom
süp pedt, a hivők lépteitől, csók ja i tól ki völ gyelt vörös-
márvány lépcső ve zet, kol du sok ku po rog nak, őskori el -
ha gya tott ság ban, sza kadt köd mön ben, vi har ver ten. Köz -
tük egy as  szony is – úgy öt ven és hat van kö zött –, fe ke te
kendőben. Az én daj kám, aki most kol dul.”

If jú sá gom temp lo ma volt a Szent Te ré z-temp lom,
és va la hány szor Sza bad kán já rok, min dig szem ügy re
ve szem a „ki völ gyelt” márványlépcsőket és kép ze le -
tem ben meg je le nik a kol du ló csantavéri as  szony, aki
a kis Desiré daj ká ja volt. A Fánika cí mű kis tör té net
ih let te Nyá ri zá por cí mű ver se met.

NNyyáá  rrii  zzáá  ppoorr  uuttáánn

a sár sze gi szent terézia temp lom már vány
lépcsőinek ap ró vö rös völ gye i ben nyá ri
zá po rok után a gyors ira mú felhők já té kai
tükröződnek a hun cut ko dó desiré mint egy
el ázott bá rány tér ha za any ja nevető ölé be
mariska a szár nya sze gett kis ma dár egy fé nyes
esőfonálba ga ba lyod va a dol go za tok fe lett
zsembélődő ap já hoz togyog pu szit csi kar ni

2002 au gusz tu sá ban Bu da pes ten töl töt tem egy hó na -
pot a bu dai Szent Gel lért-plé bá ni án, mint ahogy ezt
már nyolc éve te szem, és egy va sár nap, pon to san au -

gusz tus hu sza di kán, az ün ne pi szent mi se után fel -
hív tak a Szent Lász ló Kór ház ból, hogy pa pot kér nek
egy sú lyos be teg né ni hez. Ma gam hoz vé ve a be te gek
szent sé gét, gyor san el in dul tam a kór ház fe lé, ahol
Nagy Il di kó, a be teg né ni uno ka hú ga fo ga dott és el -
mond ta, hogy a be teg nem más, mint a Kosz to lá nyi
csa lád ha gya té ká nak jog utód ja, Mostbacher Ödön né
Szalai Ró zsa. Iz ga tot tan men tem be a be teg szo bá ba,
és egy feltűnően nagy szemű, szép  ar cú, ös  sze tö pö rö -
dött as  szonyt lát tam a kór há zi ágyon. Fö lé je ha jol -
tam, és hal kan azt mond tam ne ki, hogy én plé bá nos
va gyok a Vaj da ság ból, Törökkanizsáról, majd meg -
kér dez tem, sze ret ne-e meg gyón ni. Csak egy pil la nat -
ra nyi tot ta ki a sze mét, és utá na már, ahogy erről
később az uno ka hú ga be szá molt, nem nyi tot ta ki so -
ha töb bé. Lá to ga tá som után né hány nap ra át ad ta lel -
két az Úr nak.

A jog utód, Szalai Ró zsa 1918. má jus 25-én szü le -
tett Mezőkövesden, tanítónő volt év ti ze de ken át, és
egész Eu ró pá ban el is mert festő. Több ki ál lí tá sa volt
Bu da pes ten, Spa nyol or szág ban, Olasz or szág ban, Ang -
li á ban és má sutt. Kosz to lá nyi Ádám vég ren de let ében
a következőket ír ja: „Alul írott Kosz to lá nyi Ádám ha -
lá lom után min den in gó és in gat lan va gyo no mat, to -
váb bá apám Kosz to lá nyi Dezső mű vei után eset leg
já ró szerzői jog dí ja kat Mostbacher Ödön né sz. Szalai
Ró zsá ra (XI. Mé ne si út 7.) ha gyom. En nek netáni
ha lá la ese tén pe dig fér jé re Mostbacher Ödön mér -
nök re. Kosz to lá nyi Ádám író, XI. Vil lá nyi út 83.
Kelt. Bu da pest. 1976. áp ri lis 28.” Szalai Ró zsa és fér -
je is gon dos ko dó sze re tet tel vi szo nyul tak Ádám hoz,
amit ez az 1979-ben írt le vél is bi zo nyít:
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„Drá ga el ha gyott Bá rány!
Ödön nel íra tom a le ve let, mi vel az írá som ol va sá sa min -
dig prob lé mát oko zott Ma gá nak. Egész utam alatt mar -
dos a lel ki is me ret fur da lás és há rom he lyett négy, öt al -
ta tót kell be ven ni, hogy mi van a gyen ge kis
egész sé gé vel és főleg a sze mé vel. Min den bá mu la tom és
cso dá la tom a Ma gáé, hogy bírt ki más fél évet ilyen
elképesztő drá ga ság és éhe zés kö ze pet te, mint ahogy mi
is élünk most. Azon gyöt röm ma gam, hogy ott Ma gá nál
min den rend ben le gyen és per sze ha tár ta la nul iz gat,
hogy elkerülhető-e a szem ope rá ció. Ar ra ké rem, hogy
egyen ren de sen és ke ve set do há nyoz zék. Sok sze re tet tel
és ag go da lom mal gon do lok ma gá ra. Ró zsi és Ödön.”

Kár, hogy ezt a fi nom lel kű höl gyet már csak ha -
lá los ágyán is mer tem meg. Men  nyi min dent tu dott
vol na mon da ni ne kem a nagy költőről és ál ta lá ban a
Kosz to lá nyi csa lád ról, hi szen már alig akad va la ki,
aki a köz vet len ro kon sá gá hoz tar toz na. Uno ka hú ga,
Kosz to lá nyi Te réz, akit a Kosz to lá nyi nagyszülők
kis ba bá nak be céz tek, 1934. ok tó ber 8-án szü le tett
és 2001. de cem ber 15-én halt meg Sza bad kán. A
Kosz to lá nyi-kon fe ren ci án si ke rült ta lál koz nom fér -
jé vel. A név jegy kár tyá ján, amit ne kem adott, ez áll:
Hor váth Lász ló op ti kus, Sza bad ka, Šantićeva 20.
Egy sza bad kai úr a következő le vél lel tisz telt meg: 

„Igen tisz telt Plé bá nos Úr!
Nagy tisztelője és ra jon gó ja va gyok Kosz to lá nyi
Dezsőnek, aki nek a mű ve i re Bertron Fe renc né hai
palicsi es pe res plé bá nos hív ta fel a fi gyel me met, sőt
ő aján dé ko zott meg a költő ha lá la után meg je lent 12
kö te té vel (Ré vai Ki adó). Az öt ve nes évek ele jén
több di ák tár sam mal együtt a sza bad kai gim ná zi um
önképzőkörében so kat fog lal koz tunk a költő és író
mun kás sá gá val, ami ben nagy segítőre és tá mo ga tó ra
ta lál tunk dr. Sturc Béláné (Jo lán) la tin- és ma gyar -
ta ná runk nál. Egész es tét betöltő mű sort is tar tot -

tunk, ami vel az új vi dé ki és a zombori gim ná zi um -
ban is fel lép tünk. Dr. Kosz to lá nyi Ár pád ék Palicson
a szom szé da ink vol tak, s gye rek ként a palicsi temp -
lom kert ben – más gye re kek kel együtt – so kat ját -
szot tunk há rom lá nya kö zül kettővel, Ve rá val és Te -
réz zel, akit Tücsinek ne vez tünk.

A ve lük va ló kap cso lat ak kor is fennált, ami kor
Magyarkanizsára köl töz tek, több ször jár tam ná luk
gim na zis ta ként, majd foly ta tó dott méginkább ak kor,
ami kor Sza bad ká ra jöt tek, és a Kert vá ros ban te le ped -
tek le. Dr. Kosz to lá nyi Ár pád dal ál lan dó le ve le zés ben
áll tam, s eze ket a leveleket a mai na pig megőriztem.
Egy szer el jön majd az ide je, hogy ér de mes lesz köz zé
ten ni a tel jes anya got. Vé ge ze tül fel hí vom a fi gyel mét
ar ra, hogy dr. Kosz to lá nyi Ár pád középső lá nyá nak,
Ve rá nak a fia, Rüll Ist ván, Sza bad kán él, a Kor zón
van ma gán an tik vá ri u ma a Prokesch-féle ház ban.”

2002 szep tem be ré ben Szalai Ró zsa uno ka hú ga,
Nagy Bor bá la Il di kó, aki a Kosz to lá nyi-ha gya ték
jog utód ja, el hí vott ma gá hoz, hogy a Mé ne si úti ház -
ban meg mu tas sa a Kosz to lá nyi-ha gya té kot. Egy cso -
dá la tos na pot és éj sza kát tölt het tem eb ben a ház -
ban, ahol szin te min den sis ter gett Kosz to lá nyi De-
zső és csa lád ja emlékétől. Mond ha tom, hogy éj sza ka
le sem huny tam a sze mem, és úgy érez tem egy-egy
pil la nat ban, hogy ma ga a költő is ott van, az író asz -
ta la fö lé gör nyed ve épp új re gé nyén dol go zik.

Egy nagy, po ros, máladozó kar ton do boz ban na -
gyon sok do ku men tu mot, jegy ze tet, le ve let és ké pet
ta lál tam. Az anyag nagy ré sze Kosz to lá nyi Ádám mal
és édes any já val kap cso la tos. Köny vem ben a ha gya ték
egy kis ré szét dol goz tam fel, nem az irodalom-
történész, in kább az ol va só sze mé vel.

Fo gad ják sze re tet tel:
Bog dán Jó zsef törökkanizsai plé bá nos

2003. de cem ber 25-én
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