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E
Anya és fia

Egyik Kosz to lá nyi-kö tet lap jai kö zé csúsz tat va ta lál -
tam egy le vél pa pírt, amely en Kosz to lá nyi Dezsőné
és fia, Ádám jel lem raj za ol vas ha tó. Hogy ki és mi -
kor ír hat ta e so ro kat, nem tud tam ki de rí te ni. Min -
den eset re én, aki már rég óta ta nul má nyo zom e két
sze mély éle tét, úgy ta lá lom, hogy az is me ret len szer-
ző fe jén ta lál ta a szö get. Íme a szö veg tel jes ter je del -
mé ben:

„Kosz to lá nyi Ádám: Nem ad ja ma gát úgy, ahogy
van, tet te ti ma gát. Jobb fü lét a bal ke zé vel fog ja meg.
Na gyon ide ges. Ide ges szív do bo gást ér zek, szí ve gyor -
san ver, az tán egy szer re mint egy ki hagy, nem ér zi
ma gát jól. Gyor san le so vá nyo dik, el gyen gül a nyug ta -
lan ság tól vi har tom bol ben ne. Elé ge det len. Nem tud -
ja, hogy mit akar. Fi nom, ne mes, nagy sze rű lé lek,
csak ki kell for mál ni. Meg kell híz nia, de nem tes ti -
leg, ha nem lel ki leg, hogy az ide ge it zsír ré teg ve gye

kö rül. Nyug ta lan sá gá tól mint egy a sze me is meg -
gyön gült, de nem tes ti leg. Nem sza bad túl fe szí te ni a
spor tot. Óri á si te het ség.

Ma nyi: Na gyon ma gos ra vit te ér tel mi leg, de az ér -
vé nye sü lés nél sen ki sem se gí tet te őt. Ne mes lé lek. A
pénz nem ját szik ná la sze re pet, de azért nem do bál -
ja. A csa lád nak él, okos, ér tel mes, nem fan tasz ta.
An  nyi ra okos, hogy ta ná cso kat le het tőle kér ni. Ha
va la ki meg be teg szik pél dá ul, azon nal se gít, in téz ke -
dik s mi re az or vos meg ér ke zik, ak kor már min den
rend ben van, úgy hogy az or vos azt kér de zi, mi ért
hív ták. Előtte nem le het sem mit se tit kol ni, ke resz -
tül lát az em be re ken. Szí ve kitűnő, egész sé ges. A fe -
je is egész sé ges. Nem is úgy mu tat ko zik, mint egy
nő, ha nem mint egy fér fi. Min de nütt ott van, ta pasz -
talt, so kat és szí ve sen dol go zik. Hű, egy fér fit ins pi -
rál hat.”
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Mi történt Kosztolányi házával,
fiával, feleségével?BBalassa Erik 1945-ben ez zel a cím mel írt cik ket egy

új ság ban Kosz to lá nyi Dezső özvegyéről és fi á ról.
Íme, a cikk: „A múlt év no vem ber 28-án be je len tés
ér ke zett dr. Kiszely Ala jos hoz, a nyi las párt jog ügyi
osz tá lyá nak vezetőjéhez. A le vél író kö zöl te, hogy
1944. no vem ber 21-én es te ki lenc óra táj ban öt nyi -
las kar sza la gos fér fi tört be egy rendőr kiséretében
Kosz to lá nyi Dezső öz ve gyé nek kis bu dai la ká sá ba...
Dur ván rá tá mad tak a költő öz ve gyé re, majd el szed -
ték Kosztolányiék ira ta it, pén zét, ék sze re it, órá it és a
csa lá di cí me res pe csét gyű rűt, vé gül a sze ren csét len
asszonyt és fi át: Ádá mot el vit ték a hirhedt óbu dai
Tég la gyár ba. A Tég la gyár ban nem lát tak okot Kosz-
tolányiék fogva tartására, és az öz ve gyet is, fi át is
el bo csá tot ták. A nyi la sok azon ban eb be nem nyu god -
tak be le. Har mad nap Kosztolányinét is mét le tar tóz -
tat ták. Előbb a Mészáros utcai nyi las ház ba kí sér ték,
ahol el vet ték meg ma radt né hány pengőjét és leg drá -
gább em lé két: jegy gyű rű jét. A nyi las ház ból megint a

Tég la gyár ba ke rült, de ott nem fo gad ták be. A nyi la -
sok még egy-két hel  lyel meg pró bál koz tak, ami kor
azon ban lát ták, hogy töb bet ha rá csol ni már úgy sem
tud nak Kosztolányiéktól, a Mar git híd bu dai híd-
főjénél, dur va szit kok és fe nye ge té sek kö ze pet te az
as  szonyt ki lök ték az au tó ból. A Kiszelyhez cím zett
le vél a következőképpen fejeződik be: Kosz to lá nyi
Dezsőné és fia nem mer nek ha za men ni ott ho nuk ba.

Időközben la ká suk ba több sze mélyt be he lyez tek,
la ká su kat te hát el nem fog lal hat ták, bár min den ér -
vény ben lévő ren de let és tövény sze rint jo guk van ott
lak ni. So ha sem mi fé le po li ti kai do log ban részt nem
vet tek. Kosz to lá nyi Ádám gyer mek ko ra óta ideg baj -
ban szen ved, és any ja gon do zá sá ra szo rul. Mit tett
va jon Kiszely Ala jos nyi las ügyész úr, hogy meg to rol -
ja a pá rat lan sé rel met, amely a ma gyar ság egyik leg -
na gyobb költőjének öz ve gyét és fi át ér te? A le ve let
be tet te író asz ta la fi ók já ba, és ez zel fej lett jo gi ér zé két
tel je sen ki  is elé gí tet te.”
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Kosztolányi Ádám rövid életrajza
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A belügyminiszternek írt levél
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Egy igazolás
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Kosztolányi Ádám végrendelete



123125

Ádám a nagyanyjával 1916-ban Szabadkán
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Kosztolányi Ádám
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1906-ban

1967-ben

1950-ben

1959-ben 1965-ben

1967-ben

Kosztolányi
Dezsőné
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Kosztolányi Ádám fényképei édesanyjáról 1966-ból
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Nagy Borbála Ildikó Szalai Rózsával, a Kosztolányi-hagyaték őrzőjével 1999-ben Budapesten


