IIlona

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona (írói nevén Görög Ilona) Budapesten született 1885-ben. Színésznő,
író. Kosztolányi Dezső felesége. Novellái a Szép Szó -

ban és a Nyugat ban jelentek meg. Legismertebb könyvét a férjéről írta. 1967-ben halt meg Budapesten.

Alázatos kérelem Ádám fiamhoz
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Kosztolányi Dezsőné keresztlevele
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Kosztolányi Dezsőné útlevele
Republique Hongroise Passeport. Az útlevél száma: 79035. Foglalkozása: nyugdíjas. Születési hely és idő:
Budapest, 1885. február 21. Lakhely: Budapest. Családi állapot: özvegy. Termet: közép. Arc: kerek. Szem:
szürke. Haj: ősz. Az útlevelet 1963. július 19-én adták ki Budapesten. A 78 éves Kosztolányi Dezsőné Harmos
Ilona fekete-fehér fényképe és saját kezű aláírása. Utoljára 1963. október 4-én lépte át a határt Hegyeshalomnál.
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Bogdán József

Személyleírási adatok

Harmos Ilona ujjgyakorlata

Termet: közép. Arc: kerek.
Ágyán angyal hempereg.
Szeme szürke, haja ősz,
Fedőt emelget a gőz.

Bogdán József

Százforintos bélyegilleték
Harmos Ilona útlevelét forgatja

Nyolcvan felé az ember már csak angyalaival
társalog. Ül a kanapén, és az ablakon belobogó
felhőbe harap. Tejízű felhő a reggeli itala.
Bekapcsolja a rádiót, és recsegni-ropogni kezd
a csontja. Macskamelegség. Programszerű semmittevés.
Nyolcvan felé az ember már olyan, mint a százforintos
bélyegilleték. Beleragasztják a halál útlevelébe.
Nyolcvan felé az ember nem lépi át a határt sem
Röszkénél, sem Hegyeshalomnál. Ül a fenekén.
Komoly és határozott nyolcvan felé az ember,
– és határtalanul kitágul a szíve.
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Kosztolányi Dezsőné kezelőlapja
Ezt a kezelőlapot minden vizsgálatkor és kezeléskor
hozza magával. Ha a fürdőben nem jól érzi magát,
ne folytassa a kúrát, hanem jelentkezzék az orvosnál – ez áll a kezelőlap felső részén bekeretezve. Az
utca: Villányi u. 83. Kosztolányi Dezsőné. Dátum:
1967. március 8. A kezelőorvos száma: 85-02-21.
Bogdán József

Versjáték a halállal és az idegekkel

Kezelőlapomat forgatom,
hogy meddig élek, nem tudom.
Tavasz lesz, nyár, avagy tél?
Az ősz csak hallgat, nem beszél.

Ha csókolgatja ablakom,
az ősz a kedvenc évszakom.
Lehet, hogy éppen ő temet,
és ezüstre festi testemet.

Kezelőlapomat nézem,
sejteti velem a végem.
Nyolcvanöt nulla kettő, huszonegy
a jó orvos bácsi száma,
tárcsázom, bár tudom, mindhiába.
85-02-21
még néhány nap talán és a halál ráncba szed...
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Egy új Ilona-vers

A

A kanizsai Vigadó teraszán csak az idős Kosztolányi
ült 1966. szeptember 11-én. A pincérek fanyalogva
szolgálták ki, mert még kora reggel volt. Az Orient
expresszel egyedül indult Budapestről, mert Ádám
fia külföldre távozott, Ilonának pedig állandó lábfájá-

sa miatt az orvosok megtiltották a hosszú utazást. A
piros műanyag asztalon trillázni kezdett hosszú ujjaival, és Ilonához írt versét suttogta. Amikor egyedül
volt, mindig ez a versszak jutott eszébe, és néha még
dallamot is komponált hozzá:
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Müezzin
zümmög így:
„La illah
il’ Allah”,
mint ahogy
zengem én,
Ilona,
Ilona.

éjszaka,
szól a szél
dorombja,
Ilona,
Ilona.

Pihegő
madármell
kékfényes
homloka.
Lázas vagy
édesem,
Ilona,
Ilona.

Mennyi év,
mennyi hév,
mennyi csend,
szócsata,
szívedben
hogy fér el,
Ilona.

Kinyitotta pénztárcáját, és egy apróka képet vett
elő. Felesége képe volt. Az útlevélhez készült három
példányban. „Az Istennek nagymamás arca van” –
gondolta magában, és megcsókolta a képet. Noteszébe, amelyben Ádámhoz írt csacsi rímeit gyűjtögette,
a következő verset írta:

Hangos a
haláltól
a fehér
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Áttört a
magas ég
kékacél
hangfala?
Vagy csak a
te szíved
dobbant így,
Ilona.

Ilona.

Az őrangyalok templomában delet harangoztak, amikor elindult a vasútállomás felé.

Anyu, anyu, a napba nézz!

K

Kosztolányi Ádám 1965 nyarán váratlanul hazaérkezett Budapestre. Anyja kitörő örömmel fogadta,
és miután fia részletesen elmesélte párizsi élményeit, finomabbnál finomabb ételekkel, italokkal kínál gatta rég nem látott és kissé lesoványodott fiát. A
délutáni szieszta után Ádám az erkélyre csalta anyját, és mókásan körülugrálva Párizsban kapott vadonatúj fényképezőgépét kezdte kattogtatni. – Jaj, ne
incselkedj velem, fiam, öreg vagyok én már ehhez! –
mondta kacagva Ilona néni, de a bohókás fiú hajt hatatlan maradt. Akkor született ez a kép. A több
mint negyven évvel ezelőtt készült képet nézegetve

e sorok írója egy kis versikében emlékezik meg a kedves jelenetről.

Anyu, anyu, a napba nézz,
a napba nézz, ha kérhetem.
Jaj, te bolondos kis csibész,
nem érzem már a fél fejem.

Arcodra ömlik most a méz,
ellepi szemed és a szád...
Kisfiam, ernyed már a kéz,
hervad a szem, biceg a láb.
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A

Ilona az erkélyen

A Kosztolányi család hagyatékának tanulmányozása
közben ráakadtam egy eddig ismeretlen fényképre,
amely Kosztolányi Dezsőnét ábrázolja. A kép 1966ban készült Budapesten, a Villányi utca 83-as ház erkélyén. A szunyókáló vagy gondolataiba mélyen bele-

merülő Ilona asszony akkor nyolcvanéves. Férje, a
halhatatlan költő már több mint három évtizede halott. Fia Ausztriában van, és bár naponta levelet váltanak, a magány és a betegség nyomasztják a szívét.
Ez a kép ihlette a Mintha aludna című versemet.

Mintha aludna

Mintha aludna szép csendesen,
mintha aludna a karosszékben.
Mintha aludna – vagy már alszik?
Moccan egy csillag fönn az égen.

Mintha aludna minden csillag,
a végtelen csendű Úr kezében.
Mintha aludna – csecsemő alszik
vasárnap így a keresztelésen.

Mintha aludna – nem, nem alszik,
kis Ádám fiára gondol éppen –
mint egykor, ott játszik önfeledten,
a roppant karosszék közelében.

Nem, nem alszik, csak szeme fáradt,
És szíve is, és keze, a lába...
Dezsőre gondol – már menne ő is,
Már menne ő is a másvilágba.
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